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Esipuhe

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry, STTY (Finnish Social and Health 
Informatics Association, FinnSHIA), on järjestänyt vuodesta 1998 Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät (SoTeTiTe). Nyt järjestyksessä 11. tutkimus-
päivät järjestetään Lahdessa heti Terveydenhuollon atk-päivien jälkeen yhteistyössä Stakesin 
kanssa. Edelliset kolme tutkimuspäivää on järjestetty Helsingissä (2005), Mikkelissä (2006) ja 
Turussa (2007). Lisäksi viime vuonna jaettiin ensimmäisen kerran Best Paper Award parhaasta 
tutkimuspaperista, ja käytäntöä jatketaan tänäkin vuonna. 

Tutkimuspäivien tarkoituksena on nostaa esiin sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja 
tiedonhallinnan tutkimusta ja edistää yleisesti alan osaamiskeskittymien yhteistyötä ja työnjakoa. 
Lisäksi päivät tarjoavat erityisesti alan jatko-opintoja aloittaville ja suorittaville tilaisuuden saada 
palautetta varttuneilta tutkijoilta tutkimuksestaan ja luoda kontakteja muiden paikkakuntien 
tutkijoihin. Tutkimuspäivät ovat olleet eri tieteiden ja osaamisalueiden välinen kohtauspaikka, 
jossa esimerkiksi terveystieteiden, tietojenkäsittelytieteen ja yhteiskuntatieteiden tutkijat ovat koh-
danneet. Tutkimuspäivien yhteiskunnallinen relevanssi on ollut myös ilmeinen, koska esitetyillä 
tutkimuksilla on ollut monia käytännön sovellutuksia ja yhteyksiä kansallisiin hankkeisiin kuten 
Kansalliseen terveyshankkeeseen sekä kansalliseen sosiaalialan tietoteknologiahankkeeseen.

Tämän vuoden tutkimuspäiville hyväksyttiin 14 esitystä, jotka on koottu käsillä olevaan 
julkaisuun. Kokonaisuudessaan ne antavat monipuolisen ja ajankohtaisen kuvan käynnissä ole-
vasta tutkimuksesta. Esillä olevia aiheita ovat muun muassa kansalaisten sähköisten palvelujen 
kehittäminen, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien mallinnukseen ja arkkitehtuuriin sekä ammat-
tilaisten työvälineisiin ja ammattikäytäntöön liittyviä kysymyksiä.

Tutkimuspaperit on koottu tähän julkaisuun aakkosjärjestyksessä ensimmäisen tekijän 
sukunimen mukaan. Tutkimuspaperien arviointiin osallistuivat allekirjoittaneen lisäksi Kari 
Harno, Hannele Hyppönen, Päivi Hämäläinen, Kristiina Häyrinen, Sirpa Kuusisto-Niemi, Pirk-
ko Nykänen, Matti Ojala, Pekka Ruotsalainen, Lauri Salmivalli, Sinikka Salo ja Ilkka Winblad, 
joille kaikille kiitos panostuksesta päivien ohjelmaan. Hannele Hyppönen on vastannut tämän 
julkaisun toimituksesta.

Tänä vuonna on ollut erityinen ilo järjestää tutkimuspäiviä, sillä yhdistys on hyväksytty 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäseneksi. Tämä sekä yhdessä Suomen Telelääketieteen 
ja eHealth -seuran kanssa perustettu eSote-lehti edistävät tutkimustulosten hyödyntämistä ja 
käyttöönottoa.

Järjestelytoimikunnan puolesta

Kuopiossa 23.04.2008

Kaija Saranto, puheenjohtaja
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Parhaan paperin valinta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuspäivien yhdeksi perinteeksi on muodostunut parhaan pa-
perin valinta ja palkitseminen tutkimuspäivien avajaispäivänä. Tänä vuonna parhaaksi paperiksi 
valittiin Merja Miettisen artikkeli ”Tiedon laadussa tunnistetut ongelmat: case diabetespotilas”. 
Palkitun paperin kirjoittaja saa stipendin lisäksi kunnian esittää paperinsa avajaisissa. Lämpimät 
onnittelut voittajalle!

Parhaan paperin valintaprosessista pyritään tekemään läpinäkyvä. Seuraavassa kuvataan 
valintaprosessia sekä arviointikriteereitä. Valintaprosessi on nelivaiheinen, ja joka vaiheessa 
anonyymi. Arvioitsijat eivät siis missään vaiheessa prosessia papereita arvioidessaan tiedä, kenen 
kirjoittama paperi on ja missä yhteisössä se on tuotettu. 
1. Ensimmäisessä vaiheessa paperit käyvät läpi review-käytännön, jossa kaksi review-toimi-

kuntaan kuuluvaa arvioi kunkin paperin liitteenä 1 olevan arviointilomakkeen avulla.
2. Toisessa vaiheessa review-toimikunnasta valitaan kaksi henkilöä, jotka käyvät kaikki paperit 

(edelleen anonyymisti) läpi liitteenä 1 olevan arviointilomakkeen avulla, pisteyttäen artikkelit 
seuraavan taulukon mukaisesti:

Taulukko 1. artikkelien pisteytys 

Arvioinnin kohde Pisteytys

1. Artikkelin sisältö 0 = ei uutta tietoa/ 1=vähämerkit/ 2=aik.tietoa vahv./ 3=uutta tietoa
2. Abstrakti 0 = merkittävää parannettavaa/ 1=pientä parannett./ 2=kelpaa sellaisenaan
3. Teor. lähtök. -”-
4. Tutkimusong. -”-
5. Analyysimenet. -”-
6. Tulokset -”-
7. Kuviot, taulukot, kieli -”-
8. Johtop. pohdinta -”-
9. Sovellettavuus 0 = ei sovellettavissa/1 = sovellett, ei merkitt./2 = sovellettavissa ja merkitt.
10. Tarvittavat korj. 0 = ei voida julk./1 = korjausten jälkeen/2 = sellaisenaan 

3. Kolmannessa vaiheessa pisteytetään samalla pisteytysperiaatteella kaikkien artikkelien 
kumpikin review-lausunto. 

4. Tuloksena saadaan neljä riippumatonta pisteytystä kullekin paperille: 2 review-arviosta 
saatavaa pisteytystä + 2 parhaan paperin arvioijan pisteytystä henkilöiltä, jotka ovat lukeneet 
kaikki hyväksytyt paperit ja pisteyttävät ne suhteessa toisiinsa. Nämä 4 pisteytystä lasketaan 
yhteen. Korkeimman pistearvon saanut paperi valitaan parhaaksi paperiksi.

Parhaan paperin valintaprosessi ja arviointikriteerit ovat kehittyviä. Tänä vuonna valintaprosessi 
osoitti, että arviointilomakkeeseen (liite 1) tarvitaan yksi lisäkategoria kuvaamaan tiedonkeruun 
menetelmiä, sillä lomakkeen kohta 5 painottuu analyysimenetelmiin. Lisäkategorian myötä ar-
vioinnissa tullaan ensi vuonna painottamaan entistä enemmän tutkimusmenetelmien hallinnan 
kokonaisuutta (2 + 2 pistettä tämänvuotisen 2 pisteen sijaan). Painotus on perusteltu myös siksi, 
että tutkimuspäivien paperien kirjoittajilla on tänä vuonna ensi kertaa mahdollisuus tarjota tut-
kimuspäivillä esittämäänsä artikkelia uuteen kotimaiseen eHealth-alan sähköiseen julkaisuun, 
jonka myötä artikkeli saavuttaa entistä huomattavasti laajemman yleisön.



�

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät

Stakes, Työpapereita 19/2008

Effect of a Sauna Bath and Smoking on a BCG, Carotid and 
Ankle Pulse Signal in Sitting Position

Jarmo Alametsä1, Jari Viik1, Ari Palomäki2

1 Tampere University of Technology, Department of Biomedical Engineering, Tampere, Finland
 2 Kanta-Häme Central Hospital, Hämeenlinna, Finland

jarmo.alametsa@tut.fi, jari.viik@tut.fi ari.palomaki@khshp.fi

Abstract

The purpose of this work is to study the effect of a sauna bath and smoking on ballistocardiographic 
(BCG), carotid pulse (CP) and ankle pulse signals by using EMFi (Electromechanical Film) sensors. 
The ECG, BCG, CP and ankle pulse signals from the neck near the carotid artery were recorded from 
5 persons (also BCG and CP from 3 persons were recorded) in the sitting position and the duration 
of the signal components according to the R wave of the ECG and amplitudes of the signals were 
studied. The pulse width velocity (PWV) values were also studied in order to estimate the changes 
in elasticity of the aorta due to the sauna bath. The spectral components of the recordings before 
and after sauna bath and smoking from the same person were also studied.

The time domain properties of BCG, CP and ankle pulse signals changed due to the sauna bath, 
seeing mainly as elevated amplitude levels of the systolic BCG components. Blood pressure values 
dropped, especially in hypertensive cases and changes were seen also in PWV times due to the sauna 
bath. Heart rate values raised and changes were seen also in PWV times due to the smoking. The 
influence of the ageing into the elasticity of the arteries might have had influence to the systolic BCG 
values as with some studied persons, the amplitude elevation was quite modest in recordings done 
after sauna bath. Also, the time stayed in sauna had an influence into the temperature effect into 
the human body. The number of smoked cigarettes had an influence into the BCG and ankle PWV 
values, although the effect was not similar with all studied persons.

Introduction

Ballistocardiography (BCG) is a non-invasive method for cardiac and respiratory evaluation and 
it reflects closely the strength of myocardial contraction revealing the condition of the heart [1]. 
When the heart pumps blood from atrium via ventricles to the pulmonary arteries and ascending 
aorta, through the aortic arch to the peripheral circulation, recoil of opposite direction is applied to 
the body and its force and direction is changes according to the cardiac cycle. The BCG waveforms 
have been divided into three groups, labelled with letters; Pre-ejection (FGH), ejection (IJK) and 
the diastolic part of the heart cycle (LMN) [1]. The peak of the H coincides with the end of the 
tension phase and the onset of the rapid expulsion of the blood from the heart into the aorta [2]. 
The foot ward pointing I wave reflects the rapid acceleration of blood in the ascending aorta and 
pulmonary arteries around the aortic arch and into the carotid arteries. The J wave describes the 
acceleration of blood in the descending and abdominal aorta and deceleration of blood in the 
ascending aorta. I-J amplitude reflects the force of contraction of the left ventricle and I-J velocity 
reflects contractility [1]. 

The carotid pulse (CP) is a pressure signal recorded from the carotid artery when it passes 
near the surface of the body in the neck. It indicates the variations in arterial blood pressure and 
volume with each heart beat. As the recording place is located very near the heart, the CP signal 
resembles the morphology of the pressure signal at the root of aorta [3]. The CP rises abruptly 
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with the ejection of blood from left ventricle to the ascending aorta reaching a peak called the 
percussion wave (P). The following secondary wave is called the tidal wave (T), caused by a reflected 
pulse returning from the upper body. Dicrotic notch (D) is caused by a closure of the aortic valve 
and this can be followed by a dicrotic wave (DW), which is due to reflected pulse from the lower 
body [3] (Fig. 1). The carotid pulse supplements the BCG data by giving the onset of the ejection 
phase and can give information about the coordination of the cardiac activity. 

In this paper a Mobile Physiological Signal Measurement Station [4] has been used as a 
device, which enables the recording of BCG and carotid pulse signals [5] with EMFi sensors. The 
main goal of this study is to present temporal and spectral differences in measured signals in the 
sitting position before and after sauna bath.

Figure 1. Signals recorded in the sitting position; suppressed respiration and case 1. Signals from the bottom 
to top: PCg (heart sound), eCg, signal from the eMFi sensor on a chair and from the carotid artery recorded 
with eMFi sensor strip. The CP pulse wave, shape, amplitude and rhythm of pulsation help in the diagnosis of 
different cardiovascular diseases.

Methods

The EMFi [6] sensor is basically a thin biaxially oriented plastic film coated with electrically 
conductive layers which are permanently polarized. Changes in the pressure acting on the film 
generate a charge on its electrically conductive surfaces and this charge can be measured as a 
current or a voltage signal. It can convert mechanical energy to electrical energy and vice versa. 
Thus the EMFi acts as a sensitive movement sensor suitable for BCG recordings. 

Signals from the EMFi sensors were recorded with the Mobile Physiological Signal 
Measurement Station [4] into a notebook computer with a data acquisition card (Daqcard 
6036E) and the recordings were transcribed to ASCII format. In the Mobile Physiological Signal 
Measurement Station an active Butterworth 8. degree low pass filter was used, where the cut-off 
frequency was 256 Hz. In the chair recordings the EMFi sensor (42 cm x 36 cm) was beneath the 
measured person. One EMFi sensor strip (15 cm x 2 cm) was attached on the neck near carotid 
artery and to the ankle.

The measuring protocol was as follows in each cases: Measurement in sitting position before 
smoking and sauna bath. Without removing sensors, the studied person smoked 1–3 cigarettes 
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and recording was done directly after smoking. After sauna bath, sensors were attached again. 
BP values were taken just before each measurement.

Measurements

The recordings were made from the seat BCG, ankle and carotid pulse signal of five persons (and 
three persons without ankle pulse signal) in a sitting position measured with EMFi sensors. Each 
of the measurements lasted about 3 min and the sampling frequency used was 500 Hz. Just before 
the measurements the blood pressure and the pulse were measured with an Omron M5-I blood 
pressure monitor device. The measurements were done before and after sauna bath.

In order to study the contraction of the left ventricle, amplitudes H-I (AHI ), I-J (AIJ), J-K 
(AJK), from the BCG signal E-P (AEP) from the carotid artery signal and AUV from the ankle pulse 
signal were extracted (Fig. 2). Also the median duration of the signal components (PTT values) 
according to the R wave from the BCG and carotid artery signals were extracted and transformed 
into PWV values for the neck and the ankle. The jugulum point in the chest was a reference point 
in PWV measurements. Moreover, the median TED of the ejection time, the median TPT (time 
delay between direct and reflected wave) from the carotid artery and the THI and THK from the 
BCG signal were extracted [2]. THI is the time of the rapid ejection phase of the systole. THK is 
the period of the blood expulsion phase from the ventricles. TRH is the measure of the isometric 
tension phase of the ventricles. TRK is the duration of the mechanical systole of the heart [2]. The 
measured time delay seen especially in the carotid artery signal between different subjects is a 
function of both distance and/or elasticity or compliance of the vessels.

The R wave of the ECG was used as a reference in detecting the slopes from the BCG and 
carotid pulse signals. The P point in the neck CP signal was chosen for the measurement for the 
reason that the end point of ejection is not seen so clearly as an exact end point in the CP signal, but 
it is overlapped by two reflected pulses. The CP pulse signal consists of a direct component (peak 
P), which is followed by a plateau (T; reflected pulse from the upper body) and from the reflected 
component from the lower body (DW). The direct and reflected pulses overlap, which is seen as a 
traditional CP waveform (Figure 1).

Signals were first band pass filtered (0.5–30 Hz FIR, 700 taps, time delay corrected), down 
sampled into 100 Hz and the analysis was done with 0.5s window length. The index of the R point 
was detected first by differentiating (2 points), squaring and integrating (5 points) and by taking 
the maximum from the ECG signal. The I slope from the BCG was detected by local minimum 
method and then the J slope was detected by local maximum using the index of the I point as a 
starting point. Other slopes were detected in the same way. The amplitude spectrum was calculated 
from the raw signal, cumulated (by adding the current spectrum value to the amplitude scaled 
value) and normalised.

Results from sauna recordings

When sitting recordings before and after sauna bath were compared between the measured 
persons, the rise in amplitude values after sauna bath were detected (Tables 1 and 5). When 
mean values, taken from amplitude components, were studied, AHI, AIJ, AJK and AEP increased in 
amplitude, while ankle pulse signal AUV remained the same (Figs. 2 - 4). This may indicate the 
elevated pumping ability of the heart due to the sauna bath. When the mean values of TRH, TRI, 
TRJ, TRK, TRV and TRP were studied (Tables 2 and 6), TRH and TRP remained the same and with the 
rest, the temporal values decreased.
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When mean values (THI, THK, TIJ, TIK, TPT and TED values), taken from the temporal 
components of the BCG signal were studied, smaller temporal components were seen after sauna 
bath recordings (Tables 3 and 7). The elevated heart rate values after sauna bath might have an 
influence into the decreased temporal BCG and CP values.

Figures 2 and 3 present the ECG, BCG, carotid pulse and ankle pulse signals measured from 
the same person before and after sauna bath (case 1). 

Figure 2. recording date 2.2.08 and case 1. rr 133/87 p. 60. From top to bottom: left ankle pulse, carotid 
pulse, seat BCg and eCg. amplitudes and median duration of the named signal components (PTT values) were 
recorded in the sitting position. recording was done before sauna bath.

Figure 3. recording date 2.2.08 and case 1. rr 149/85 p. 83. From top to bottom: left ankle pulse, carotid 
pulse, seat BCg and eCg. amplitudes and median duration of the named signal components (PTT values) were 
recorded in the sitting position. recording was done after sauna bath. The amplitude growth of seat BCg signal 
is clearly seen. also the amplitude growth of the carotid pulse signal is seen.
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Figure 4. Spectrum from the BCg, CP and ankle pulse signal before sauna bath (solid lines) and after sauna 
bath (dashed lines) from the case 1. The main frequency area of seat BCg differs from the CP and ankle pulse 
frequency area. elevation in seat BCg amplitude spectrum due to the sauna bath is seen in the picture.

Results from cigarette smoking

When sitting recordings before and after smoking were compared between the measured 
persons, slight decrease in systolic BCG (AHI, AIJ) mean amplitude values were detected with 
some measured persons (cases 1, 2, 3 and 8; tables 1 and 9). In other cases (cases 4, 5, 6 and 7), 
slight increase was seen (Tables 1 and 9). The CP amplitudes stayed practically constant, when 
they were compared before and after smoking. In systolic time domain values (Tables 2 and 10) 
no major differences were seen, although with some cases (cases 3 and 5), fluctuations were seen 
especially with TRH components after smoking. TRP component of the CP stayed very constant 
with all cases. When the systolic components of the BCG (THI, THK, TIJ and TIK) were studied, some 
changes were seen, especially with the THI component, when before and after smoking situation 
was compared (Tables 3 and 11). In general blood pressure values (measured with an Omron 
M5-I blood pressure monitor device) increased, especially heart rate values, when before and 
after smoking situations were compared.

In figures 2, 5–8 before and after smoking measurements are presented from the case 1. Before 
smoking the ankle PWV was 4.23m/s, after one cigarette 4.11m/s, after second cigarette 3.87m/s 
and after 15 min break the PWV had recovered to value 3.99m/s. The last recording from case 1 
illustrates the recovery of the body from cigarette smoking (Tables 4 and 12). As the ankle PWV 
reflects the stiffness of the aorta, the result suggests also, that the blood pressure has increased 
in aorta due to the cigarette smoking. From the studied persons, the ankle PWV decreased with 
cases 1, 4 (after three cigarettes dropped a bit) and 5 and elevated with cases 2 and 3. The acquired 
nicotine level due to smoking might have an influence into the results.
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Figure 5. recording date 2.2.08 and case 1. rr 147/100 p. 64. From top to bottom: left ankle pulse, carotid 
pulse, seat BCg and eCg. recording was done after two cigarette smoking. Some ‘notching’ of the BCg:s H-i 
component is seen.

Figure 6. Spectrum from the BCg signal before smoking (solid lines) and after smoking (dashed lines) from 
the case 1. The cigarette smoking resulted in a stress to the system causing changes in some BCg components 
seen as frequency shift to higher frequencies.
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Figure 7. Spectrum from the CP signal before smoking (solid lines) and after smoking (dashed lines) from the 
case 1. Major changes are in 0.4 Hz area probably caused by the changed heart rate value seen also as elevated 
values taken with omron M5i Blood pressure monitor device.

Figure 8. Spectrum from the ankle pulse signal before smoking (solid lines) and after smoking (dashed lines) 
from the case 1. Before smoking the ankle PWV was 4.23m/s, after 1 cigarette 4.11m/s, after 2 cigarette 3.87m/s 
and after 15 min break the PWV had recovered to value 3.99m/s (Tables 4 and 12).

In figures 6, 7 and 8 spectral changes have been presented from seat BCG, CP and ankle pulse 
signals from the case 1. Differences in spectral components due to cigarette smoking are seen.
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Figure 9. Case 8 and median filtered heart rate before smoking (rr 149/109 p.98). 

Figure 10. Case 8 and median filtered heart rate after smoking (rr 154/108 p.102). Vertical lines indicate 
the failed eCg r wave detection due to the smoking. The cigarette smoking might have an influence into the 
incoordination of the cardiac muscle contraction.

All EMFi sensors were able to produce good quality signals, as seen in (Figures 1–3 and 5). 

Discussion

The time domain and spectral properties of the BCG and carotid artery signals clearly changed 
in before and after sauna bath recordings. In all cases, the amplitude growth of the systolic BCG 
components were seen. With some persons, this phenomenon was more intense, with the others, 
more lenient. The level of the heat in sauna bath have a significant effect to the temperature level 
of the body, which have an affect into the distension of the veins seen as decreased blood pressure 
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levels. When the blood pressure drops due to sauna bath, the workload of the heart becomes 
lesser seen as in the growth of the amplitude levels of the systolic BCG complexes.

After sauna bath, heart contracted faster, seen from the THI, THK, TIJ, TIK, TPT and TED decreased 
values. In the same time, the pumping ability of the heart increased, seen as increased amplitudes 
of the systolic BCG components. Elastic properties of the arteries changed due to the sauna bath, 
which was seen as decreasing blood pressure values.

Also in the frequency domain the lowered blood pressure values caused the BCG systolic 
signal components to rise in amplitude (Fig. 4). The positive influence of sauna bath into mild 
hypertensive blood pressure values seems positive, at least within the short time interval after 
sauna bath. When the body temperature falls to the original level, which was before a sauna bath, 
blood pressure tends to rise also to the former level.

The PWV values of the CP stayed practically constant after sauna bath. This reflects 
the autoregulation of the circulation; regardless of the position and changed conditions, the 
bloodstream into the central nervous system (head) is ensured in all situations.

The PWV values in the ankle decreased slightly, which may suggest the limb cooling after 
sauna bath. As the ankle PWV reflects the stiffness of the aorta, the result suggests also, that 
the blood pressure has increased in aorta due to the sauna bath. This raises a question about 
the usefulness of the sauna bath to persons with hypertensive blood pressure values. Due to the 
small amount of measured subjects, the influence of the sauna bath into the BCG and PWV 
needs further study.

The time domain and spectral properties of the BCG and ankle pulse signals changed in some 
degree due to smoking. However, the CP properties (amplitude, PWV and temporal changes of the 
CP wave) were practically the same. The stress caused by cigarette smoking to the body increased 
the heart rate value and in most cases blood pressure values. The amplitudes of the systolic BCG 
components elevated slightly in some cases and decreased in other cases. 

The physical health, age and the elasticity of the veins might have their own influence into the 
acquired results. Cases 2–8 were regular smokers and case 1 smoked few cigarettes only for test 
purposes. Case 5 (age 62) had also intermittent claudication and diabetes, which has an influence 
into the elasticity of the veins. Case 1 engaged in regular physical activity (2–3 times in one week), 
case 7 had sufficient daily activity due to work. Case 8 had a minor physical activity.

Smoking a cigarette caused the ankle PWV to drop (case 1). After 15 min period, measurement 
was repeated and ankle PWV recovery was seen to rise towards the value before smoking. In some 
cases, tobacco smoking caused the incoordination of the heart contraction seen as missing beats 
in the output of spiking detection algorithm (Figures 9 and 10). More missing beats seemed to 
occur in persons with low physical condition and with excessive alcohol consumption and heavy 
smoking. However, more subjects are needed to record and analyse to confirm these results.
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TaBle 1. Median amplitudes in arbitrary units in sitting position from seat BCg and from carotid artery recorded 
with eMFi sensors before sauna the bath. H-i (aHi ), i-J (aiJ), J-k (aJk), from the seat BCg signal, e-P (aeP ) from 
the carotid artery signal and u-V(auV ) from the ankle pulse signal. as the device is not calibrated, the absolute 
force caused by the pumping action of the heart is not known and the values are in arbitrary units.

Rec.
date

Sitting BP
systole/diastole pulse

Seat BCG 
AHI

Seat BCG
AIJ

Seat BCG
AJK

Seat BCG
AUV

Seat BCG
AEP

Case 1 020208 133/87 p.60 1.13 1.17 0.62 0.05 0.07
Case 2 110208 165/119 p.80 2.94 1.65 1.33 0.13 0.04
Case 3 110208 141/83 p.97 1.09 1.03 0.52 0.13 0.08
Case 4 030208 116/86 p.108 1.36 1.13 0.86 0.09 0.06
Case 5 020208 83/64 p.103 0.80 0.60 0.33 0.04 0.03
Case 6 261007 118/84 p.80 0.94 0.74 0.21 na 0.03
Case 7 261007 122/84 p.94 0.88 1.05 0.47 na 0.04
Case 8 261007 149/109 p.98 0.69 0.67 0.26 na 0.02
Mean 1.22 1.01 0.58 0.09 0.05

TaBle 2. Median duration of the signal components in seconds according to the r spike of the eCg in sitting 
position from the chair BCg and from carotid artery recorded with eMFi sensors before the sauna bath. r-H 
(TrH ), r-i (Tri ), r-J (TrJ), r-k (Trk), from the seat BCg signal, r-V (TrV), from the ankle pulse signal and r-P (TrP 

) from the carotid artery signal. TrH reflects the tension phase of the ventricles. Trk  is the duration of the entire 
mechanical systole.

Rec.
date

Sitting BP
systole/diastole pulse

Seat 
BCG 
TRH

Seat 
BCG
TRI

Seat 
BCG
TRJ

Seat 
BCG
TRK

Seat 
BCG
TRV

Seat 
BCG
TRP

Case 1 020208 133/87 p.60 0.09 0.23 0.32 0.39 0.32 0.15
Case 2 110208 165/119 p.80 0.07 0.16 0.29 0.36 0.29 0.15
Case 3 110208 141/83 p.97 0.16 0.22 0.33 0.40 0.31 0.15
Case 4 030208 116/86 p.108 0.17 0.28 0.36 0.45 0.31 0.15
Case 5 020208 83/64 p.103 0.16 0.24 0.30 0.35 0.37 0.20
Case 6 261007 118/84 p.80 0.13 0.22 0.33 0.41 na 0.15
Case 7 261007 122/84 p.94 0.10 0.27 0.37 0.43 na 0.20
Case 8 261007 149/109 p.98 0.13 0.24 0.38 0.44 na 0.16

Mean 0.13 0.23 0.34 0.40 0.32 0.16
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TaBle 3. Median duration of the signal components in seconds according to the r spike of the eCg in sitting 
position from BCg before smoking and sauna bath. THi is the time of the rapid ejection phase of the systole. THk 

is the time of expulsion from the ventricles. TPT describes the time delay of the direct and reflected pulse wave 
of the CP signal and TeD is the carotid artery ejection time value.

Rec.
date

Sitting BP
systole/diastole pulse

Seat 
BCG 
THI

Seat 
BCG
THK

Seat 
BCG
TIJ

Seat 
BCG
TIK

Seat 
BCG
TPT

Seat 
BCG
TED

Case 1 020208 133/87 p.60 0.14 0.30 0.09 0.16 0.16 0.30
Case 2 110208 165/119 p.80 0.09 0.29 0.11 0.19 0.11 0.22
Case 3 110208 141/83 p.97 0.09 0.25 0.11 0.18 0.24 0.34
Case 4 030208 116/86 p.108 0.11 0.28 0.08 0.17 0.17 0.24
Case 5 020208 83/64 p.103 0.07 0.22 0.07 0.14 0.11 0.20
Case 6 261007 118/84 p.80 0.09 0.28 0.11 0.19 0.14 0.30
Case 7 261007 122/84 p.94 0.16 0.33 0.10 0.16 0.12 0.27
Case 8 261007 149/109 p.98 0.11 0.31 0.12 0.19 0.14 0.21

Mean 0.11 0.28 0.10 0.17 0.15 0.26

TaBle 4. PWV values from the CP and ankle pulse signals in (m/s) before smoking and sauna bath

Rec.
date

Sitting BP
systole/diastole pulse

Age BMI PWV neck
m/s

PWV ankle
m/s

Case 1 020208 133/87 p.60 42 32 0.51 4.23
Case 2 110208 165/119 p.80 47 22 0.53 4.96
Case 3 110208 141/83 p.97 23 29 0.40 4.83
Case 4 030208 116/86 p.108 52 28 0.40 4.67
Case 5 020208 83/64 p.103 62 23 0.40 3.86
Case 6 261007 118/84 p.80 28 21 na na
Case 7 261007 122/84 p.94 42 30 na na
Case 8 261007 149/109 p.98 36 32 na na
Mean 0.45 4.51

TaBle 5. Median amplitudes in arbitrary units in sitting position from seat BCg and from carotid artery recorded 
with eMFi sensors after sauna bath. H-i (aHi ), i-J (aiJ), J-k (aJk), from the seat BCg signal, e-P (aeP ) from the 
carotid artery signal and u-V(auV ) from the ankle pulse signal. as the device is not calibrated, the absolute force 
caused by the pumping action of the heart is not known and the values are in arbitrary units.

Rec.
date

Sitting BP
systole/diastole pulse

Seat BCG 
AHI

Seat BCG
AIJ

Seat BCG
AJK

Seat BCG
AUV

Seat BCG
AEP

Case 1 020208 149/85 p.60 1.92 1.91 0.55 0.04 0.11
Case 2 110208 160/108 p.87 1.80 1.61 0.59 0.23 0.06
Case 3 110208 117/75 p.110 1.11 1.05 0.61 0.11 0.09
Case 4 030208 96/70 p.112 1.45 1.01 0.72 0.06 0.10
Case 5 020208 99/68 p.110 1.28 0.61 na 0.02 0.02
Case 6 261007 117/84 p.93 1.01 1.03 0.59 na 0.10
Case 7 261007 126/82 p.99 0.92 1.31 0.86 na na
Case 8 261107 154/102 p.108 0.64 0.58 0.58 na 0.04

Mean 1.27 1.14 0.64 0.09 0.07
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TaBle 6. Median duration of the signal components in seconds according to the r spike of the eCg in sitting 
position from the chair BCg and from carotid artery recorded with eMFi sensors before sauna bath. r-H (TrH ), 
r-i (Tri ), r-J (TrJ), r-k (Trk), from the seat BCg signal, r-V (TrV), from the ankle pulse signal and r-P (TrP ) 
from the carotid artery signal. TrH reflects the tension phase of the ventricles. Trk  is the duration of the entire 
mechanical systole.

Rec.
date

Sitting BP
systole/diastole 

pulse

Seat 
BCG
TRH

Seat 
BCG
TRI

Seat 
BCG
TRJ

Seat 
BCG
TRK

Seat 
BCG
TRV

Seat 
BCG
TRP

Case 1 020208 149/85 p.60 0.12 0.21 0.29 0.36 0.30 0.14
Case 2 110208 160/108 p.87 0.13 0.21 0.29 0.34 0.28 0.15
Case 3 110208 117/75 p.110 0.08 0.24 0.34 0.41 0.22 0.15
Case 4 030208 96/70 p.112 0.13 0.23 0.36 0.44 0.35 0.15
Case 5 020208 99/68 p.110 0.17 0.24 0.31 0.34 0.40 0.20
Case 6 261007 117/84 p.93 0.13 0.21 0.33 0.43 na 0.15
Case 7 261007 126/82 p.99 0.15 0.27 0.35 0.45 na na
Case 8 261107 154/102 p.108 0.15 0.12 0.17 0.27 na 0.18

Mean 0.13 0.22 0.31 0.38 0.31 0.16

Table 7. Median duration of the signal components in seconds according to the r spike of the eCg in sitting 
position from BCg after sauna bath. THi is the time of the rapid ejection phase of the systole. THk  is the time 
of expulsion from the ventricles. TPT  describes the time delay of the direct and reflected pulse wave of the CP 
signal.

Rec.
date

Sitting BP
systole/diastole 

pulse

Seat 
BCG 
THI

Seat 
BCG
THK

Seat 
BCG
TIJ

Seat 
BCG
TIK

Seat 
BCG
TPT

Seat 
BCG
TED

Case 1 020208 149/85 p.60 0.09 0.25 0.09 0.15 0.11 0.26
Case 2 110208 160/108 p.87 0.08 0.22 0.08 0.13 0.12 0.23
Case 3 110208 117/75 p.110 0.16 0.32 0.11 0.17 0.11 0.24
Case 4 030208 96/70 p.112 0.10 0.31 0.11 0.19 0.11 0.19
Case 5 020208 99/68 p.110 0.07 0.23 0.07 0.12 0.08 0.17
Case 6 261007 117/84 p.93 0.13 0.21 0.11 0.21 0.09 0.25
Case 7 261007 126/82 p.99 0.10 0.29 0.09 0.18 na na
Case 8 261107 154/102 p.108 0.04 0.19 0.07 0.16 0.14 0.23

Mean 0.10 0.25 0.09 0.16 0.11 0.22

Table 8. PWV values from the CP and ankle pulse signals in (m/s) after sauna bath

Rec.
date

Sitting BP
systole/diastole pulse

PWV neck
m/s

PWV ankle
m/s

Case 1 020208 149/85 p.60 0.54 4.52
Case 2 110208 160/108 p.87 0.53 5.13
Case 3 110208 117/75 p.110 0.40 4.40
Case 4 030208 96/70 p.112 0.40 4.13
Case 5 020208 99/68 p.110 0.40 3.57
Case 6 261007 117/84 p.93 na na
Case 7 261007 126/82 p.99 na na
Case 8 261107 154/102 p.108 na na

Mean 0.45 4.35
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Table 9. Median amplitudes in arbitrary units in sitting position from seat BCg and from carotid artery recorded 
with eMFi sensors after smoking. H-i (aHi ), i-J (aiJ), J-k (aJk), from the seat BCg signal, e-P (aeP ) from the carotid 
artery signal and u-V(auV ) from the ankle pulse signal. as the device is not calibrated, the absolute force caused 
by the pumping action of the heart is not known and the values are in arbitrary units. The first row of the same 
case is the situation after one cigarette, the second row after second cigarette. exceptionally, the third row from 
case 1 reflects the situation after 15 min recovery time, when no cigarette was smoked.

Rec.
date

Sitting BP
systole/diastole 

pulse

Seat BCG 
AHI

Seat BCG
AIJ

Seat BCG
AJK

Seat BCG
AUV

Seat BCG
AEP

Case 1 020208 151/95 p.64 1.01 0.92 0.48 0.05 0.06
Case 1 020208 147/100 p.64 0.90 0.82 0.43 0.04 0.08
Case 1 020208 128/96 p.69 0.82 0.71 0.39 0.04 0.08
Case 2 110208 189/131 p.92 1.59 1.21 0.83 0.11 0.05
Case 2 110208 189/130 p.87 1.75 1.26 0.65 0.05 0.04
Case 3 110208 157/91 p.122 0.98 0.87 0.47 0.08 0.06
Case 3 110208 152/94 p.116 1.35 1.13 0.46 0.09 0.06
Case 3 110208 145/90 p.122 1.59 1.26 0.62 0.08 0.06
Case 4 030208 117/81 p.114 1.47 1.40 1.03 0.09 0.07
Case 4 030208 124/76 p.113 1.32 1.12 0.73 0.07 0.06
Case 4 030208 114/78 p.114 1.05 0.91 0.68 0.07 0.06
Case 5 020208 110/75 p.108 1.12 0.86 0.61 0.04 0.03
Case 5 020208 96/69 p.114 1.20 0.95 0.67 0.04 0.03
Case 6 261007 126/91 p.83 1.00 0.79 0.33 na 0.05
Case 6 261007 113/87 p.83 0.98 0.78 0.36 na 0.04
Case 7 261007 126/87 p.81 0.94 1.04 0.44 na 0.04
Case 7 261007 123/84 p.83 0.94 1.06 0.51 na 0.04
Case 8 261107 152/107 p.107 0.67 0.64 0.61 na 0.02
Case 8 261107 154/108 p.102 0.50 0.47 0.47 na 0.02

Mean 1.11 0.96 0.57 0.07 0.05
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Table 10. Median duration of the signal components in seconds according to the r spike of the eCg in sitting 
position from the chair BCg and from carotid artery recorded with eMFi sensors before sauna bath. r-H (TrH 

), r-i (Tri ), r-J (TrJ), r-k (Trk), from the seat BCg signal, r-V (TrV), from the ankle pulse signal and r-P (TrP ) 
from the carotid artery signal. TrH reflects the tension phase of the ventricles. Trk is the duration of the entire 
mechanical systole. The first row of the same case is the situation after one cigarette, the second row after 
second cigarette. exceptionally, the third row from case 1 reflects the situation after 15 min recovery time, when 
no cigarette was smoked.

Rec.
date

Sitting BP
systole/diastole 

pulse

Seat 
BCG TRH

Seat 
BCG
TRI

Seat 
BCG
TRJ

Seat 
BCG
TRK

Seat 
BCG
TRV

Seat 
BCG
TRP

Case 1 020208 151/95 p.64 0.08 0.24 0.32 0.39 0.33 0.15
Case 1 110208 147/100 p.64 0.08 0.24 0.32 0.39 0.35 0.15
Case 1 020208 128/96 p.69 0.08 0.24 0.32 0.39 0.34 0.15
Case 2 110208 189/131 p.92 0.07 0.19 0.26 0.32 0.27 0.14
Case 2 110208 189/130 p.87 0.07 0.20 0.28 0.35 0.27 0.14
Case 3 110208 157/91 p.122 0.07 0.22 0.33 0.39 0.31 0.15
Case 3 110208 152/94 p.116 0.07 0.23 0.34 0.39 0.30 0.14
Case 3 110208 145/90 p.122 0.07 0.23 0.34 0.43 0.30 0.14
Case 4 030208 117/81 p.114 0.17 0.27 0.36 0.44 0.31 0.15
Case 4 030208 124/76 p.113 0.17 0.28 0.38 0.45 0.31 0.15
Case 4 030208 114/78 p.114 0.17 0.24 0.33 0.42 0.32 0.15
Case 5 020208 110/75 p.108 0.07 0.13 0.18 0.24 0.40 0.20
Case 5 020208 96/69 p.114 0.06 0.12 0.18 0.24 0.40 0.20
Case 6 261007 126/91 p.83 0.13 0.21 0.33 0.39 na 0.16
Case 6 261007 113/87 p.83 0.13 0.22 0.34 0.42 na 0.13
Case 7 261007 126/87 p.81 0.16 0.27 0.37 0.42 na 0.20
Case 7 261007 123/84 p.83 0.07 0.27 0.36 0.42 na 0.20
Case 8 261107 152/107 p.107 0.16 0.09 0.17 0.26 na 0.20
Case 8 261107 154/108 p.102 0.16 0.11 0.17 0.26 na 0.20

Mean 0.11 0.21 0.30 0.37 0.32 0.16
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Table 11. Median duration of the signal components in seconds according to the r spike of the eCg in sitting 
position from BCg after smoking. THi is the time of the rapid ejection phase of the systole. THk is the time of expulsion 
from the ventricles. TPT describes the time delay of the direct and reflected pulse wave of the CP signal. The first 
row of the same case is the situation after one cigarette, the second row after second cigarette. exceptionally, 
the third row from case 1 reflects the situation after 15 min recovery time, when no cigarette was smoked.

Rec.
date

Sitting BP
systole/diastole 

pulse

Seat 
BCG 
THI

Seat 
BCG
THK

Seat 
BCG
TIJ

Seat 
BCG
TIK

Seat 
BCG
TPT

Seat 
BCG
TED

Case 1 020208 151/95 p.64 0.15 0.30 0.08 0.15 0.16 0.30
Case 1 110208 147/100 p.64 0.15 0.31 0.08 0.15 0.17 0.31
Case 1 020208 128/96 p.69 0.16 0.31 0.08 0.15 0.17 0.31
Case 2 110208 189/131 p.92 0.11 0.24 0.06 0.13 0.10 0.22
Case 2 110208 189/130 p.87 0.12 0.27 0.08 0.15 0.13 0.24
Case 3 110208 157/91 p.122 0.15 0.31 0.10 0.16 0.07 0.16
Case 3 110208 152/94 p.116 0.15 0.31 0.11 0.16 0.07 0.16
Case 3 110208 145/90 p.122 0.16 0.36 0.11 0.20 0.08 0.17
Case 4 030208 117/81 p.114 0.11 0.28 0.09 0.17 0.17 0.24
Case 4 030208 124/76 p.113 0.11 0.28 0.10 0.17 0.17 0.25
Case 4 030208 114/78 p.114 0.09 0.25 0.08 0.16 0.17 0.24
Case 5 020208 110/75 p.108 0.06 0.17 0.05 0.11 0.08 0.24
Case 5 020208 96/69 p.114 0.06 0.18 0.05 0.11 0.11 0.21
Case 6 261007 126/91 p.83 0.08 0.26 0.11 0.17 0.12 0.27
Case 6 261007 113/87 p.83 0.09 0.29 0.11 0.20 0.17 0.26
Case 7 261007 126/87 p.81 0.10 0.31 0.09 0.15 0.12 0.28
Case 7 261007 123/84 p.83 0.20 0.34 0.08 0.14 0.12 0.28
Case 8 261107 152/107 p.107 na 0.10 0.10 0.18 0.13 0.27
Case 8 261107 154/108 p.102 na 0.10 0.09 0.17 0.13 0.31

Mean 0.12 0.26 0.09 0.16 0.13 0.25

Table 12. PWV values from the CP and ankle pulse signals in (m/s) after cigarette smoking. The first row of the 
same case is the situation after one cigarette, the second row after second cigarette. exceptionally, the third 
row from case 1 reflects the situation after 15 min recovery time, when no cigarette was smoked.

Rec.
date

Sitting BP
systole/diastole pulse

PWV neck
m/s

PWV ankle
m/s

Case 1 020208 151/95 p.64 0.51 4.11
Case 1 020208 147/100 p.64 0.51 3.87
Case 1 020208 128/96 p.69 0.51 3.99
Case 2 110208 189/131 p.92 0.57 5.32
Case 2 110208 189/130 p.87 0.57 5.32
Case 3 110208 157/91 p.122 0.40 4.83
Case 3 110208 152/94 p.116 0.43 4.99
Case 3 110208 145/90 p.122 0.43 4.99
Case 4 030208 117/81 p.114 0.40 4.67
Case 4 030208 124/76 p.113 0.40 4.67
Case 4 030208 114/78 p.114 0.40 4.52
Case 5 020208 110/75 p.108 0.40 3.57
Case 5 020208 96/69 p.114 0.40 3.57

Mean 0.46 4.49
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Tiivistelmä

Potilaan laadukkaan hoidon yksi edellytys on tiedon esteetön ja oikea-aikainen kulku eri terveyden-
huollon palvelunantajien välillä. Toiminnan perustuessa parhaaseen olemassa olevaan tietoon on 
hyvä ja laadukas hoito toteutettavissa. Lähetteen avulla välittyy tietoa potilaasta vastaanottavalle 
yksikölle, jonka avulla suoritetaan potilaan hoidon tarpeen arvio. Lähetteen tietosisällölle on esitetty 
vaatimukset ja ne sisältyvät myös sähköisen potilaskertomuksen ydintietokokonaisuuksiin. Tämän 
tutkimuksen tarkoituksena on arvioida lääkärin lähetteiden tietosisältöä. Arvioinnin lähestymista-
pana on formatiivinen arviointi. Aineistona oli Päijät-Hämeen sisätautipoliklinikalle tulleet lähetteet 
(n = 191). Aineisto analysoitiin deduktiivisella sisällön analyysillä. Lähetteissä esiintyi ydintietoja 
vaihtelevasti, joten hoidon ja tutkimuksen tarpeen arviointi niiden perusteella voi olla vaikeaa.

Johdanto

Terveydenhuollossa potilaan kokonaisvaltaisen hoidon edellytyksiä ovat yhteistyö, intensiivinen 
tiedonvaihto, asiakaslähtöisyys ja kustannus-laatutietoinen toiminta. Yksi merkittävä asia on 
sairaalaan lähettäminen ja sen osalta tiedonvälitykseen liittyvät ongelmat. (Toivanen & Rautava 
1997, 3247.) Joustava ja tehokas yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä 
on tärkeää, jotta terveydenhuollon kokonaisjärjestelmä toimii. (Puhakka, Ryynänen, Palomäki, 
Anttonen, Jukola & Takala 2003a, 2556, Gripenberg-Gahmberg, Lindberg, Strandberg & Salonen 
2004, 63.) Lähete on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen kliinisen tiedonku-
lun kannalta tärkeimpiä välineitä. Kriittinen tekijä on lähetteen tietosisältö, sillä sen perusteella 
vastaanottavan erikoislääkärin tulisi pystyä päättelemään potilaan tutkimuksen ja hoidon tarve. 
(Gripenberg-Gahmberg, Lindberg, Strandberg & Salonen 2004, 63.) Lähetteen avulla sosiaali- 
tai terveydenhuollon palvelunantaja esittää asiakasta koskevan palvelupyynnön toiselle palvelun 
antajalle ( vrt. Stakes 2002). Läheteprosessia voidaan parantaa ohjeistettujen strukturoitujen lähet-
teiden ja lääkäreiden koulutusten avulla (Grimshaw, Winkens, Shirran, Cunningham, Mayhew, 
Thomas & Fraser 2005).

Tietoteknologian käyttö terveyden – ja sairaanhoidossa mukaan lukien organisaatioiden 
välinen sähköinen viestintä on lisääntynyt. Sähköinen lähete-palautejärjestelmä on käytössä 
kolmessa neljäsosassa (76 %) sairaanhoitopiireistä. Sähköinen konsultaatio-palautejärjestelmä 
puolestaan on käytössä yli puolessa (52 %) sairaanhoitopiireistä. (Winblad, Reponen, Hämäläi-
nen & Kangas 2006, 13–15, 19, 20.) Läheteprosessi on todettu kliinisesti vaikuttavaksi etenkin 
hyödynnettäessä konsultaatiota samoin se vähentää suoria kustannuksia ja lisää tuottavuutta ja 
kustannustehokkuutta (Harno, Paavola, Carlson & Viikinkoski 2000).Tulevaisuudessa lähetteet 
talletetaan kansalliseen terveydenhuollon arkistointipalveluun, josta niitä voi hyödyntää tervey-
denhuollon palvelunantajien lisäksi kansalainen. Kansalainen voi katsella omia tietojaan sähköisen 
katseluyhteyden avulla. (STM 2007.)

Vuodesta 2003 alkaen on kehitetty sähköisen potilaskertomuksen tietosisältöä osana kan-
sallista terveyshanketta, joka käynnistyi vuonna 2001 Valtioneuvoston aloitteesta (STM 2002, 
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STM 2004). Tavoitteena on toteuttaa valtakunnallisesti yhdenmukainen ja yhteistoiminnallinen 
sähköinen potilaskertomus. Yhteistoiminnallisuudella tarkoitetaan, että sähköisen potilaskerto-
muksen tietojen siirto eri palvelun antajien tietojärjestelmien välillä on mahdollista. Tavoitteen 
toteuttamisen edellytys on valtakunnallinen arkkitehtuuri sekä järjestelmien sisällöllinen, tekni-
nen, toiminnallinen ja tietoturvallinen yhteensovittaminen. (STM 2004, STM 2007.)

Lähete palvelun antajien välisessä tiedonkulussa

Lähetteen sisältämää pragmaattista informaatiota tarkastellaan Nautan (1972) tavoitteellisen tilan 
mallin mukaisesti. Lääkärin tavoitteena on lähetteen perusteella pystyä määrittelemään potilaan 
tutkimuksen ja hoidon tarve. Lähetteen tulee sisältää sellaista informaatiota, että se lisää tämän 
tavoitetilan saavuttamisen todennäköisyyttä tai varmuutta. Lähetteen sisältämällä tiedolla on 
arvo tai hyöty lääkärille. Tietosisältö on informatiivinen silloin, kun se vähentää lääkärin epätie-
toisuutta potilaalle lähetteessä esitetystä ongelmasta. Kun lähete sisältää tavoitetilan edellyttämää 
tietoa, terveydenhuollossa saavutetaan taloudellisia säästöjä, esimerkiksi ei tehdä päällekkäisiä 
tai turhia tutkimuksia. (Huovila 2007.)

Lähetteen tietosisällölle on esitetty vaatimuksia ja sen tulee sisältää seuraavat tiedot: 1) 
sairaalan nimi ja erikoisalan poliklinikka, jonne potilas ohjataan 2) potilaan kiireellisyysluokka, 
3) potilaan henkilötiedot, 4) aikaisemmat sairaudet ja niiden hoitopaikat (ainakin niiltä osin 
kuin niillä on merkitystä) 5) esitiedot nykysairaudesta (myös aiemmat tutkimukset sekä hoito ja 
sen tulokset) 6) nykytilan osalta lähettävän lääkärin toteamat havainnot, tulokset hänen suorit-
tamistaan tutkimuksista sekä tiedot mahdollisesti määrätystä hoidosta, 7) kysymyksenasettelu 
ja poliklinikkaan lähettämisen syy (Mattson, Mustonen & Leisio 1988, 235.)

Edellä mainitut lähetteelle asetetut vaatimukset sisältyvät sähköisen potilaskertomuksen 
ydintietokokonaisuuksiin potilaan kiireellisyysluokkaa lukuun ottamatta. Sähköisen potilasker-
tomuksen ydintiedoilla tarkoitetaan keskeisiä potilaan terveyden- ja sairaanhoidon tietoja, jotka 
ilmaistaan standardoitujen termistöjen avulla. (Häyrinen, Porrasmaa, Komulainen & Hartikai-
nen 2004, 35.). Yhdenmukaiset ydintietoelementit ovat potilaan tunnistetiedot, hoidon antajan 
tunnistetiedot, palvelutapahtuman ja – kokonaisuuden tunnistetiedot, ongelmat ja diagnoosit, 
terveyteen vaikuttavat tekijät, fysiologiset mittaukset, hoitotyön ydintiedot, tutkimukset, toimen-
piteet, lääkehoito, preventio, lausunnot, toimintakyky, apuvälineet, elinluovutuskortti, hoitotahto, 
hoitojakson tai palveluketjun yhteenveto, jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot ja suostumus. 
(Opas Ydintietojen, otsikoiden ja näkymien toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa 
2007) Lähete on potilasasiakirja ja siten sen laadinnassa on noudatettava potilasasiakirja-asetusta 
(STM 2008).

Sairaalaan lähettämiseen liittyvissä tutkimuksissa on todettu, että lähetteiden sisällössä on 
epätarkkuuksia ja puutteita (Puhakka, Ryynänen, Palomäki, Anttonen, Jukola & Takala 2003b, 
2562; Burbach & Harding, 1997, 67–72; Jones & Stott 1994, 576–578; Lachman & Stander 1991, 
98–100). Selvä lähetediagnoosi oli vain noin 40 prosenttia lähetteissä, mutta noin 60 prosenttia 
lähetteissä oli lähetetty pelkällä oirediagnoosilla. (Puhakka ym. 2003b, 2562.). Lähetteiden kysy-
myksenasettelun oikeellisuudesta terveyskeskuslääkäreiden ja erikoissairaanhoidon lääkäreiden 
mielipiteet eroavat. Terveyskeskuslääkärit tiesivät useimmiten (96 %) millä kysymyksenasette-
lulla he lähettävät potilaita erikoissairaanhoitoon, kun vain 74 prosenttia erikoissairaanhoidon 
lääkäreistä piti lähetteiden kysymyksenasettelua oikeana. Erikoissairaanhoidon lääkäreistä vain 
vajaa 40 prosenttia piti lähetteessä mainittuja esitutkimustietoja riittävänä kun taas terveyskes-
kuslääkäreistä 87 prosenttia ilmoitti tietävänsä, mitä esitutkimuksia lähetteessä tulisi mainita. 
(Gripenberg-Gahmberg, Lindeberg, Strandberg & Salonen 2004, 63–64.) Potilaan sairauden 
selvittämisen ollessa kesken, korostuu lähetteen merkitys. Oikea-aikaisen tutkimus – ja hoitoaika-
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taulun järjestämiseksi lähetteen tietosisältö ja laatu ovat merkittäviä. (Puhakka ym. 2003a, 2356.) 
Tiedon laadun ja määrän vaihtelevuuden ratkaisuksi on esitetty lähetteen standardisoitua sisältöä 
(Newton, Eccles & Hutchinson 1992, 821–824; Burbach & Harding, 1997, 67–72). Suomessa on 
tehty lähetteen sanomasuositukset ja niiden sovellusohjeet (Suomen Kuntaliitto 1998).

Tutkimuksen tarkoitus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja arvioida mitä sähköisen potilaskertomuksen ydin-
tietoja lähetteet sisältävät ja miten potilaan hoidon ja tutkimuksen tarve on kuvattu lähetteissä.

Tutkimusmenetelmälliset lähtökohdat

Arvioinnin lähestymistapana oli standardi- ja normiperusteinen arviointitutkimus. Tämän 
lähestymistavan mukaan arvioinnissa verrataan toimintaa tai voimavaroja ennalta asetettuihin 
normeihin tai standardeihin, jotka toimivat kriteereinä. (Vrt. Sinkkonen & Kinnunen 1994, 
79–80; Vuorela 1997, 28.) Arviointikriteereinä toimivat sähköisen potilaskertomuksen ydintiedot. 
Tässä tutkimuksessa on kyse formatiivisesta arvioinnista. Arviointi tapahtuu kehittämisprojektin 
aikana.

Aineiston keruu ja analysointi

Tutkimuslupa anottiin Päijät-Hämeen keskussairaalan sisätautien ylilääkäriltä. Tutkimusaineisto 
muodostui sisätautien poliklinikalle tulleista paperisista lähetteistä (n = 200). Aineiston keräys 
suoritettiin 3.4.–8.5.2006. Aineiston keräsi sisätautien poliklinikan osastonsihteeri. Hän otti 
alkuperäisistä lähetteistä kopiot, kun ne tulivat poliklinikalle, yliviivasi potilaiden nimet, henki-
lötunnuksen ja osoitetiedot ja lisäsi lähetteisiin potilaan syntymävuoden ja sukupuolen. Saadusta 
aineistosta hylättiin yhdeksän lähetettä, koska lähetteisiin liitteinä liittyviä erikoisalalehtiä ei oltu 
kopioitu aineistoon ja itse lähetelehdellä saattoi olla vain muutama rivi tekstiä ja viittaus erikois-
alalehtiin. Näin lopulliseksi tutkimusaineistoksi muodostui 191 lähetettä.

Lähetteiden tietosisältö analysoitiin deduktiivisella sisällönanalyysin avulla. Sisällön analyy-
silla pyrittiin saamaan kuvaus tutkittavasta ilmiöstä tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Sisällön-
analyysiä voidaan tehdä vertailemalla sisältöä normeihin, ihanteisiin, teoreettisiin käsitteisiin. 
Vertaamalla tutkittavan aineiston sisältöä joihinkin sisällölle asetettaviin normeihin kuvaillaan, 
miltä osiltaan tuo sisältö ne täyttää tai ei täytä (vrt. Pietilä 1976, 22–30, Catanzaro 1988, 442–444, 
Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 24). Aineisto luettiin läpi useampaan kertaan. Tutkimusai-
neistosta etsittiin ydintietoja kuvaavia ajatuskokonaisuuksia. Ajatuskokonaisuudet saattoivat olla 
yksittäisiä sanoja, lauseita, lauseen osia tai lausekokonaisuuksia. Ajatuskokonaisuudet kirjoitettiin 
tiivistettyyn muotoon ja ryhmiteltiin analyysirungon mukaisiin luokkiin. Kategorioiden muo-
dostuksen jälkeen vielä laskettiin eri ydintietojen esiintymisen frekvenssit.

Lähetteistä 141 oli lähetetty terveyskeskuksista, 22 yksityiseltä lääkäriasemalta, 18 työter-
veyshuollosta ja 10 toisesta sairaanhoitopiiristä tai sairaalasta. Lähetteistä 90 oli kirjoitettu naisille 
ja 101 lähetettä miehille. Aineiston ikäjakauma vaihteli 15:sta 86 vuoteen, keski-iän ollessa 55 
vuotta.
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Tulokset

Lähetteissä oli käytetty 15 eri ydintietokokonaisuutta (taulukko 1). Yleensä tiedot oli ilmaistu 
vapaamuotoisena tekstinä. Luokituksia tai nimikkeistöjä oli hyödynnetty diagnooseissa ja labo-
ratoriotutkimuksissa. 

Taulukko 1. Ydintietojen esiintyminen lähetteissä

Ydintietokokonaisuus Lähetteet (n = 1�1)
f f %

Hoitojakson tai palveluketjun yhteenveto 191 100
Ongelmat 191 100
Potilaan tunnistetiedot 191 100
Hoidon antajan tunnistetiedot 189 99
Diagnoosi 183 96
Jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot 177 93
Tutkimukset 170 89
Lääkehoito 149 78
Fysiologiset mittaukset 92 48
Terveyteen vaikuttavat tekijät 90 47
Toimenpiteet 60 31
Toimintakyky 55 29
Riskitiedot 5 3
Hoitotyö 2 1
Lausunnot 2 1
Apuvälineet 1 0,5
Preventio 1 0,5

Kaikkiin lähetteisiin oli kirjattu potilaan tunnistetiedot, palvelutapahtuman tai -kokonaisuuden 
yhteenveto ja hoidon syy. Hoidon syyn kuvaus vaihteli hyvin lyhytsanaisesta, muutamalla sa-
nalla kirjoitetusta kuvauksesta monisanaiseen ja tarkkaan kuvaukseen. Pää- tai sivudiagnooseja 
esiintyi lähes kaikissa (96 %) lähetteissä (n = 183), mutta ainoastaan 8 prosentissa (n = 16) oli 
hyödynnetty ICD-10-koodistoa. Varsinaisen hoidon syyn lisäksi oli useissa lähetteissä mainittu 
potilaan aikaisemmat sairaudet ja diagnoosit.

Lähes kaikissa (93 %) lähetteissä (n = 177) esiintyi jatkohoidon järjestämistä sisältäviä tietoja. 
Potilaan jatkohoidon järjestämistä koskevia tietoja varten oli osassa lähetelomakkeita erillinen 
kohta, jossa voitiin ottaa kantaa jatkohoidon järjestämisestä.

Tutkimustuloksia oli kirjattu lähes kaikkiin (89 %) lähetteisiin (n = 170). Tutkimustulosten 
esittäminen vaihteli ylimalkaisesta tekstistä seikkaperäiseen, jolloin oli luetteloitu otetut labora-
toriotutkimukset, vastaukset ja viitearvot ja tällöin oli myös hyödynnetty laboratoriotutkimus-
nimikkeistöä. Radiologisista tutkimuksista saattoi olla kirjattuna koko radiologinen löydös tai 
maininta ja löydös lyhyesti ilmaistuna.

Lääkehoitoon liittyviä tietoja oli kirjattuna 78 prosenttia lähetteistä (n = 149). Lääkehoidon 
tiedon taso ja tarkkuus vaihtelivat. Lääkehoidon dokumentointi koski tyypillisimmillään potilaan 
nykyistä lääkitystä listanomaisesti. Potilaan tämänhetkinen lääkitys annostuksineen oli kirjattu 
lähes puoleen (45 %) lähetteistä (n = 87). Tämän lisäksi lähetteissä oli paljon erilaisia muita lääke-
hoidon toteutusta kuvaavia tietoja: aikaisemmin käytettyjä lääkityksiä, lääkehoidon aloitukseen, 
muuttamiseen tai lopettamiseen liittyviä tietoja ja lääkehoidon tuloksellisuuteen liittyviä tietoja. 
Lääkehoidon kirjauksessa oli havaittavissa puutteita, sillä tämänhetkinen lääkitys ilman tarkkaa 
annostusta oli kirjattu 16 prosenttia lähetteistä (n = 31). Lääkityksen aloittamisen, lopettamisen 
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tai muuttamisen syitä oli kirjattu 17 prosenttia lähetteistä (n = 33). Lääkityksen lopettamisen 
syiksi oli kirjattu esimerkiksi allerginen reaktio, erilaiset sivuvaikutukset tai tehon puute.

Fysiologisia mittauksia oli dokumentoitu miltei puoleen (48 %) lähetteistä (n = 92) vapaa-
muotoisena tekstinä. Eniten oli merkintöjä verenpaineesta ja/tai pulssista, joita oli 44 prosenttia 
lähetteissä (n = 84). Verenpaineesta tai pulssista oli dokumentoitu 11 prosentia lähetteissä (n = 
22) arvoja pidemmän seurannan ajalta. Lisäksi potilaan paino ja pituus oli kirjattuina 9 prosenttia 
lähetteissä (n = 17). Ydintiedoissa mainittujen fysiologisten mittausten lisäksi oli veren happipi-
toisuusarvo kirjattu kolmessa lähetteessä ja BodyMassIndex-arvo kuudessa lähetteessä.

Terveyteen vaikuttavista tekijöistä oli kirjattu tupakointiin, päihteisiin, liikuntaan ja ravit-
semukseen liittyviä tietoja vapaamuotoisena tekstinä lähes puoleen (47 %) lähetteistä (n = 90). 
Samassa lähetteessä saattoi olla käytetty useampia terveyteen vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi 
maininta tupakoinnista ja päihteiden käytöstä. Eniten kirjauksia oli ravitsemuksesta (n = 39), 
toiseksi eniten tupakoinnista (n = 28) ja kolmanneksi eniten liikunnasta (n = 27).

Toimenpiteet oli kirjattu noin kolmasosaan (31 %) lähetteistä (n = 60). Kirjattuja toimenpiteitä 
olivat esimerkiksi erilaiset leikkaukset, scopiat ja biopsiat. Osassa lähetteissä toimenpiteistä oli 
kirjattu myös löydös ja ajankohta. Toimenpiteiden komplikaatioita ei ollut mainittu lähetteissä 
ja toimenpiteet oli ilmaistu vapaamuotoisena tekstinä.

Potilaan ajankohtaista toimintakykyä oli kirjattu 28 prosenttia lähetteistä (n = 55). Suuressa 
osassa näissä toimintakykyä kuvaavissa ajatuskokonaisuuksissa oli kirjattu hyvinkin monisanai-
sesti potilaan kykyä selviytyä päivittäisten toimintojen fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista ja 
kognitiivisista vaatimuksista. Eniten oli kuvattu potilaan fyysistä toimintakykyä.

Rokotuksista (n = 1), lausunnoista (n = 2) ja apuvälineistä (n = 1) oli maininnat vain muu-
tamissa lähetteissä. Hoitotyön sisällön kirjaamisesta löytyi merkintöjä vain kahdesta lähetteestä 
(1 %). Teksti oli lääkärin kirjoittamaa, mutta sisällöllisesti hoitotyön kirjausta. Riskitiedot oli 
mainittu ainoastaan viidessä lähetteessä. Lähetteissä oli myös kirjauksia sukurasituksesta. Useassa 
lähetteessä viitattiin olemassa olevaan sukurasitukseen tai sen puutteeseen.

Pohdinta

Tulosten perusteella potilaan hoidon ja tutkimuksen tarpeen arviointi saattaa olla vaikeaa, sillä 
ydintietojen esiintyminen aineistossa oli puutteellista, vaikka lähetteen tietosisältö vaatimuksissa 
ne ilmenevät. Lähetteissä välitetty tieto jäi osittain epätäsmälliseksi, joten tiedon hyöty ja arvo 
käyttäjälle jää puutteelliseksi. (Vrt. Burbach & Harding 1977; Lachman & Stander 1991, Puhakka 
ym. 2003b.) 

Ydintietoja ja otsikoita käyttämällä tekstistä tulee jäsennelty ja toisaalta myös lähetteen 
kirjoittaminen helpottuu, kun kertaalleen kirjattua tietoa hyödynnettäisiin niissä. Ydintietojen 
käytön avulla yhtenäistyy laadukas ja yhtenäinen kirjaaminen. Erilaisten luokitusten käyttö oli 
vähäistä. Aineistossa luokituksia käytettiin lähinnä ongelmien ja diagnoosien kohdalla. Kuitenkin 
juuri yhdenmukaisten nimikkeistöjen, luokitusten, sanastojen tai koodien esittäminen rakentei-
sessa muodossa tuottaa käyttäjälle merkittävää toiminnallista lisäarvoa (vrt. Häyrinen ym. 2004, 
35–36). Sähköisen potilaskertomuksen kehittämisessä tulisi huomioida kertaalleen kirjatun tiedon 
hyödyntäminen esimerkiksi lähetteissä ja päätöksenteon tuen liittäminen rakenteiseen tietoon. 
Esimerkiksi diagnoositiedon avulla voidaan käydä hakemassa Käypä Hoito – tietokannasta ky-
seiseen diagnoositietoon liittyvät suositukset. Käypä Hoito – tietokannasta löytyvät myös tiedot 
mitkä ovat indikaatiot lähettää potilas perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ja mitä 
tietoa lähetteessä tulee olla kyseessä olevan sairauden kohdalla.

Kirjoitettaessa lähetettä tavallisen vastaanottokäynnin yhteydessä hoitotyön osuus lähetteessä 
voi olla vähäinen. Osa potilaista oli kuitenkin vuodeosastohoidossa organisaatiossa, josta lähete 
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kirjoitettiin. Tällaisessa tilanteessa odottaisi, että myös hoitotyön osuus tulisi esille lähetteissä. 
Tämän perusteella voitaisiin miettiä, tulisiko lähetteeseen liittää erillinen hoitotyön lähete mo-
niammatillisemman näkökulman saavuttamiseksi.

Sähköisen lähetteen käyttöönoton yhteydessä terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat suu-
ren toiminnallisen muutoksen edessä. Strukturoidun lähetteen käyttöönotto, hoitosuositusten 
liittäminen lähetteeseen ja koulutuksen järjestäminen voisivat parantaa lähetteiden tietosisältöä. 
(Vrt. Grimshaw, Winkens, Shirran, Cunningham, Mayhew , Thomas & Fraser 2005.) Sähköinen 
tiedonvälitys mahdollistaa myös lähetteiden tietosisällön täydentämisen.
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Tiivistelmä

Suomessa ollaan voimakkaasti panostamassa kansalaisten sähköisten terveyspalvelujen kehittä-
miseen. Oulun kaupunki on valittu koordinoimaan kansallista kehitystyötä. Artikkeli perustuu 
Stakesin ja Oulun kaupungin yhteistyöhankkeeseen, Tavoitteena oli tukea Oulussa tehtävää kehit-
tämistyötä ja etsiä sähköisten terveydenhuollon palvelujen kehittämisen hyvää käytäntöä. Tutkimus 
toteutettiin toimintatutkimuksena. Kirjallisuudesta ja hankekäytännöistä kootun tiedon jäsennelty 
vertailu toimi interventiona, jonka perusteella omahoitohankkeessa kehitettiin hankekäytäntöä. 
Artikkelissa kuvataan tietokokonaisuuksia, jotka hankkeessa koettiin tärkeäksi kerätä kehitystyön 
eri vaiheissa. Artikkelissa esitetään myös luokittelu tai jäsennys, jota tutkimuksessa käytettiin 
kirjallisuuden ja hanketietojen vertailemiseksi. Jäsennystä voidaan hyödyntää jatkotutkimuksessa 
hyvän hankekäytännön mallintamissa, rakennettaessa sähköisiä terveydenhuollon palveluja ja 
suunniteltaessa arviointia.

Johdanto

Vuodelta 1996 peräisin olevassa sosiaali- ja terveysalan tietotekniikan hyödyntämisstrategiassa 
pyrittiin muiden tavoitteiden ohella vaikuttamaan potilaan asemaan luomalla edellytyksiä asi-
akkaiden voimaantumiselle [1]. Tavoite jäi pitkäksi aikaa muiden varjoon, kunnes vuonna 2007 
voimaan tulleessa laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
linjattiin asiakkaan oikeuksia omien asiakastietojensa käytön valvontaan sekä katseluun [2]. La-
kiin pohjaavassa valtakunnallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurityössä rakennetaan kansalaisille 
sähköistä mahdollisuutta hallita tietojaan ja asioida sähköisesti palvelujärjestelmän kanssa [3]. 
Kansalliset suunnitelmat rakentavat yhä tehokkaampaa terveydenhuollon ja tulevaisuudessa myös 
sosiaalihuollon ”laajakaistaa” ei vain ammattilaisten käyttöön, vaan myös asiakkaiden kotiin. Sellai-
set palvelut ollaan siirtämässä verkkoon, joita asiakkaat voivat itse käyttää, pyrkien vapauttamaan 
terveydenhuollon resursseja hoitotyöhön, parantamaan palvelujen laatua ja tehokkuutta. [4]

Sähköisellä asioinnilla on sosiaali- ja terveydenhuollossa ennakoitu olevan merkittäviä taloudelli-
sia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia: Hoidon saatavuus, laatu, jatkuvuus ja potilasturvallisuus paranevat, 
kun tarpeelliset ja ajantasaiset tiedot ovat helposti ja oikea-aikaisesti käytettävissä ajasta ja paikasta 
riippumatta. Asiakkaan yksityisyyden suoja ja oikeus tiedonsaantiin tulevat paremmin turvatuiksi. 
Hoidon toteuttaminen ja järjestäminen helpottuvat, kun potilastieto voidaan arkistoida sähköisesti 
ja luovuttaa keskitetysti toimintayksiköiden välillä. Nopealla vasteajalla oikea-aikaisesti tapahtuvalla 
tiedon välityksellä pyritään palvelemaan joustavammin hoidon suunnittelua ja toteutusta. [5]

Suomessa kokemukset kansalaisen sähköisestä asioinnista terveydenhuollossa ovat vielä vähäisiä. 
Kokemukset tulevat pääosin maista, joissa on erilainen terveydenhuoltojärjestelmä kuin Suomessa, 
mm. Tsekin tasavallasta, Tanskasta, Saksasta ja USAsta [6, 7]. Siksi on tärkeää, että myös meillä ar-
vioidaan sähköisiä palveluja. Tutkimuksissa on todettu tärkeäksi, että arviointi tulisi käynnistää jo 
suunnitteluvaiheessa kehitystyön suuntaamiseksi. [8–10] Arviointitietoa käytetään kehittämishank-
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keissa kuitenkin edelleen hyvin vähän. Osin tiedon hankintaa hankaloittaa se, että interventiot kattavat 
usein monen toiminnon yhtaikaisen käyttöönoton, vaikuttaen sekä asiakkaan että työntekijöiden 
toimintaan. Muutosten ennakointi on vaikeaa, ja selittäviä tekijöitä havaituille muutoksille voi olla 
useita. Vaikutukset kerrostuvat ja hajaantuvat kohdentuen eri asioihin eri aikana. 

Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa käynnistyi vuoden 2006 alussa Tekes-rahoittei-
nen omahoitohanke. Tavoitteena oli luoda kansalaisille edellytyksiä oman terveytensä hallittuun 
edistämiseen sekä sairauksiensa omahoitoon ja seurantaan tietoteknologiaa ja sähköistä tietoa 
hyödyntäen. Palveluun sisältyy mm. terveystietopalvelu, sähköinen ajanvaraus sekä asiakkaan 
terveyskansio, jonne voidaan tallentaa asiakkaan terveystietoa ajasta ja paikasta riippumattoman 
neuvonnan ja hoidon toteuttamiseksi. 

Tavoitteet, tutkimuskysymykset ja menetelmät

Stakes ja Oulun kaupunki käynnistivät vuonna 2006 yhteistyöhankkeen Oulun omahoitohank-
keen tukemiseksi arviointitiedolla. Tukihanke toteutettiin toimintatutkimuksena. Menetelmänä 
oli rakentaa kaksi peiliä omahoitohankkeelle – peili kirjallisuudessa esitetyistä kehittämis-
käytännöistä ja peili omahoitohankkeen kehittämiskäytännöistä. Interventiona oli yhtenäisen 
jäsennyksen avulla luotujen peilien vertailu hanketoimijoiden kanssa, erojen ja yhtäläisyyksien 
arviointi ja toimenpiteiden suunnittelu keskeisiksi todettujen erojen poistamiseksi. Asetelma on 
esitetty kuviossa 1.

kuVio 1. Tutkimusasetelma 

Konkreettiset tutkimuskysymykset olivat:
1. Millainen on omahoitohankkeen kehittämiskäytäntö hankkeen eri vaiheissa kerätyn tiedon 

ja tiedonkeruun menetelmien näkökulmasta?
2. Millainen on kirjallisuudesta muodostuva kuva terveydenhuollon tietoteknologiahankkeen 

eri vaiheissa tarvittavasta tiedosta ja tiedonkeruun menetelmistä?
3. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja kirjallisuus ja hankekäytäntö osoittavat, ja miten merkittävinä 

hanketoimijat kokevat erot?
4. Miten kerättyä tietoa voi hyödyntää hankekäytännön kehittämiseksi ja pohjaksi hyvän han-

kekäytännön kuvaukselle? 

Parannettu malli palvelutoimintaa ja
sähköisten palvelujen kehittämistä

koskevasta tiedosta

Tietoon perustuva toimintatapa sähköisten
omahoidon palvelujen kehittämiseksi

Malli
palvelutoiminnasta

sekä palvelun ja
tekniikan

yhteiskehittelystä

1)  Millainen on omahoitohankkeen
     kehittämiskäytäntö hankkeen eri
     vaiheissa kerätyn tiedon ja tiedon-
     keruun menetelmien näkökulmasta?

2)  Millainen on kirjallisuudesta
     muodostuva kuva terveydenhuollon
     tietoteknologiahankkeen eri vaiheissa
     tarvittavasta tiedosta ja tiedonkeruun
     menetelmistä?

3) Mitä
    yhtäläisyyksiä ja
    eroja kirjallisuus
    ja hankekäytäntö
   osoittavat, ja 
   miten merkittävinä
   hanketoimijat
   kokevat erot?

4)  Miten kerättyä tietoa
     voi hyödyntää
     hankekäytännön
     kehittämiseksi ja
     pohjaksi hyvän hanke-
     käytännön kuvaukselle?
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Hanketta koskevan päaineiston muodostivat 11 haastattelua, 8 hankedokumenttia, sosiaali- ja 
terveystoimen strategiat ja toimintasuunnitelmat sekä neljän yhteistyöhankepalaverin nauhoi-
tukset. Lisäaineistona olivat epäviralliset keskustelut ja sähköiset kommentit peileihin.

Kirjallisuutta koskeva aineisto koostui terveydenhuollon tietoteknologian kehittämistä kä-
sittelevistä tutkimuksista, oppaista ja käsikirjoista, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä 
käsittelevistä verkkosivuista. Lisäksi toteutettiin suppea kirjallisuuskatsaus kansalaisen sähköisen 
asioinnin kehittämistä koskeviin pääosin kotimaisiin tutkimuksiin. Aineisto on kokonaisuutena 
listattu tukihanketta koskevassa raportissa [10]. Aineistojen analysoimiseksi hyödynnettiin toi-
mintajärjestelmien verkkomallia ja palvelujen ja tekniikan yhteiskehittämistä kuvaavaa mallia 
[8][vrt [11]]. Niiden avulla luokiteltiin kirjallisen ja hanketta koskevan aineiston sisältämät 
tietokokonaisuudet hankkeen vaiheen ja palvelujärjestelmän elementin mukaan eri luokkiin 
tietojen saattamiseksi vertailukelpoiseksi [vrt. [12]. Tämän jälkeen aineistot rinnastettiin etsien 
erot ja yhtäläisyydet. Luokitus on tiivistetty taulukkoon 1. 

Taulukko 1. analyysiluokitus
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C lien t perspective
c lien t processes (activ ity, ac tions, opera tions
leve l), d iv is ion of work , too ls and in form ation
used

Serv ice prov ider
perspective

service processes (activ ity, ac tion , opera tions
leve l), d iv is ion of work , too ls and in form ation
used

IT perspective in fo rm ation processes

Im pacts on actors partic ipa ting in activ ity
Im pacts on ob jec ts o f ac tiv ity
Im pacts on know ledge, too ls , resources (tim e
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Im pacts on Rules for the activ ity
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im pacts =>
outcom e quality

C lien t perspective //
Serv ice prov ider
perspective // IT
perspective

CO NSTRUCT IO N
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NAT IO NAL

PRO JECT PHASES

SYSTEM ELEM ENTS
Inputs
(structu res,
resources, costs)
=> structu ra l
quality

C lien t perspective //
Serv ice prov ider
perspective // IT
perspective

Processes,
d iv is ion o f w ork
=> process
quality

PRO JECT PLANN ING IM PLEM ENTAT IO N
UN IT / M UN IC IPAL/
NAT IO NAL LEVEL

UN IT / M UN IC IPAL/ NAT IO NAL
LEVEL

Tulokset

Kirjallisuuden kehittämiskäytännöt sähköisten terveyspalvelujen kehitystyön 
eri vaiheissa 

Kirjallisuuden mukaan sähköisten terveyspalvelujen kehittämisen pohjaksi tarvitaan hankesuun-
nitteluvaiheessa paljolti samaa tietoa asiakkaista ja heidän tarpeistaan, palvelutoiminnan panok-
sista, prosesseista ja tuotoksista lähtötilanteessa sekä näiden pohjalta arvioidusta palvelutoiminnan 
laadusta ja vaikuttavuudesta kuin suunnitelmallisessa palvelukehityksessä yleensäkin. Sähköisten 
palvelujen kehityksen pohjaksi tarvitaan lisäksi tietoa asiakkaiden kyvystä, mahdollisuuksista, 
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taidoista ja motivaatiosta sähköisten palvelujen käyttöön. Erityistietoa tarvitaan hankesuunnitte-
luvaiheessa myös asiakasta koskevasta tiedosta, sen käsittelyn välineistä, tiedonkulun prosesseista 
lähtötilanteessa sekä sitä säätelevistä säännöistä [vrt. [12]].

Perustiedot palvelujen panos-, prosessi- ja tuotos- ja vaikuttavuusmuuttujista tarvitaan nyky-
tilanteen pullonkaulojen paikantamiseksi, kehitystavoitteiden asettamiseksi, ratkaisuvaihtoehtojen 
ja toteutuneen ratkaisun arvioimiseksi. Perustietoja ovat tiedot väestöstä, väestön terveydestä ja 
palveluntarpeista ja -käytöstä, palveluja tuottavien toimijoiden verkostosta, näiden tuottamista pal-
veluista, toimintaympäristöstä, palvelun tuotantokustannuksista ja suoritteista. Kuntakohtaisesti tätä 
tietoa löytyy osin mm. valtakunnallisista tilastoista, toimipistekohtaisesti yksikön omista tilastoista. 
Palvelujen vertailu luo hyvän pohjan vertaisarvioinnille. Vertailuja voidaan tehdä rekisteripohjaisesti 
ja vertailutietokantoja hyödyntäen. Sähköisten palvelujen tilasto- ja rekisteripohjaista vertailua 
vaikeuttaa toistaiseksi palvelujen rajoittunut levinneisyys. 

Koska palvelujen tulee olla käytettävissä kaikille, julkisten palvelujen kehitystyössä tarvitaan 
myös tietoa asiakkaiden kyvystä ja mahdollisuuksista sähköisten palvelujen käyttöön. Täsmällistä 
tietoa tarvitaan myös palvelukokonaisuudessa käsiteltävistä tietokokonaisuuksista, tietosisällöistä ja 
tiedon käsittelyn työkaluista tietojen käsittelyprosessin eri vaiheissa [ks. myös [12]]. Tätä tietoa on 
osin tarjolla tilastoissa, osin toimipisteiden sähköisissä järjestelmissä, mutta ei useinkaan sellaisessa 
strukturoidussa muodossa, että sitä voitaisiin helposti hyödyntää. Sähköisten palvelujen kehitystyössä 
sosiaali- ja terveydenhuollon säädökset, tietoteknologiastrategiat, standardit ja kansalliset määrittelyt 
muodostavat myös keskeisen tietokokonaisuuden, johon paikallinen kehitystyö tulee sovittaa. 

Uuden ratkaisun käyttöönotto edellyttää muutoksia sekä asiakkaiden että työntekijöiden toi-
minnassa ja työvälineissä. Muutosten määrittelyyn osallistuu yleensä toimijoita sekä palveluntuot-
tajien että teknologiatoimittajan organisaatioista, harvemmin asiakkaiden edustajia. Eri toimijoilla 
on usein hyvin erilaiset kehittämiskäytännöt. Tieto erilaisista kehittämiskäytännöistä on tärkeää 
yhteistyön onnistumiselle. Tämän tiedon hankkiminen ja kehittämiskäytäntöjen yhteensovittaminen 
edellyttää luottamuksellista ja ennakkoluulotonta yhteistyötä hankkeeseen osallistuvien välillä. 

Taulukossa 1 esitetyt palvelukokonaisuuden elementit muodostavat avoimen toimintajärjestel-
män: kun yhtä osaa muutetaan, syntyy muutospaineita muihin osiin. Koska kaikkia muutostarpeita 
ei yleensä pystytä ennakoimaan, uuden palvelukonseptin rakentaminen kuulematta työntekijöitä 
ja asiakkaita ei helposti onnistu. Kehitystyössä tarvitaan siis tietoa osallistuvan suunnittelun me-
netelmistä. Kirjallisuus tarjoaa enenevässä määrin tätä tietoa. Tietoa tarvitaan myös uuden palve-
lukonseptin, arvioinnin ja testauksen menetelmistä, jota myös löytyy kirjallisuudesta. Olemassa 
olevista menetelmistä voidaan valikoida oman hankkeen kannalta keskeiset menetelmät, joiden 
avulla saadaan luotua kokonaiskuva muutoksen etenemisestä ja onnistumisesta palvelukokonai-
suuden eri toimijatahojen (asiakkaiden, työntekijöiden ja palveluntuottajien) sekä eri elementtien 
näkökulmasta. 

Erot kirjallisuudessa ja omahoitohankkeen kehittämiskäytännöissä

Omahoitohankkeessa käytettiin paljon samoja menetelmiä ja kerättiin sitä tietoa, mitä kirjallisuu-
dessakin esitetään kerättäväksi hankkeen suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheessa. Hankkeen 
suunnitteluvaiheessa keskeiseksi eroksi kirjallisuuden ja käytännön välillä muodostui se, että 
käytännössä lähtötilannetietoja asiakasryhmistä, asiakkaiden tarpeista, palvelun panoksista, 
prosesseista ja tuotoksista kerättiin erillisselvityksin, ei tilastoista ja tietojärjestelmistä. Haasteeksi 
koettiin se, että tietovarannot eivät tarjonneet tietoa sellaisessa muodossa, jota olisi ollut helppo 
hyödyntää lähtötilanteen dokumentoimiseksi. Lähtötilannekuva jäi siten osin epätäsmälliseksi. 
Se toimi pohjana pullonkaulojen etsimiselle ja kehitystyön alkuvaiheen suuntaamiselle, mutta 
ei riittänyt mitattavien tavoitteiden asettamiselle, ratkaisuvaihtoehtojen arvioimiselle ja vertai-
lupohjana muutoksen arvioinnille. 
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Omahoitohankkeen suunnitteluvaihe tuotti hankesuunnitelman, joka vastasi erittäin hyvin 
kirjallisuuden kuvaa hankkeen etenemisestä. Hankesuunnitelman toteutusvaiheessa keskeiseksi 
eroksi kirjallisuuden ja käytännön välillä muodostui kuitenkin se, että hankesuunnitelmaa ei voitu 
toteuttaa suunnitellulla tavalla. Hankesuunnitelman mukaan hankkeen toteutuksen ensimmäinen 
vaihe oli tarkoistus täsmentää lähtötilannetiedot - suunnitteluvaiheessa puuttuviksi jääneet tiedot. 
Siihen ei kuitenkaan saatu rahoitusta. Hanke joutui käynnistämään uuden palvelumallin ja sitä 
tukevan sähköisen järjestelmän kehitystyön ilman keskeisiä lähtötilannetietoja.

Lähtötilannetietojen puuttuminen heijastui paitsi järjestelmän rakennus- myös implemen-
tointi- ja arviointivaiheeseen. Näissä vaiheissa keskeinen ero kirjallisuuden ja hankekäytännön 
välillä näkyi siinä, ettei hankkeella ollut lähtötilannetietoja ja indikaattoreita muutoksen arvioi-
miseksi eri toimijoiden sekä elementtien näkökulmasta. Pohja päätelmien tekemiseksi sähköisen 
palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta vertaamalla vanhaa ja uutta toimintakäytäntöä oli jäänyt 
vaillinaiseksi. Tämän tiedon puute koettiin myös esteeksi järjestelmän levittämiselle - näytön 
tuottamiselle siitä, että uusi toimintamalli ja sitä tukeva sähköinen järjestelmä on parempi kuin 
vanha keskeisten osapuolten näkökulmasta, ja että siihen investointi kannattaa. 

Tulosten hyödyntäminen omahoitohankkeessa

Hanketoimijat kokivat keskeiset erot kirjallisuuden ja hankekäytännön välillä merkittäviksi, ja 
hanke lähti etsimään niihin ratkaisuja. Haasteelliseksi ratkaisujen etsimisen teki se, ettei säh-
köisten järjestelmien koettu tuottavan sellaista yhtenäistä, strukturoitua tietoa asiakastarpeista, 
panoksista, prosesseista ja tuotoksista, joiden avulla muutosten mittareiden rakentaminen olisi 
helposti toteutettavissa. Sekä kirjaamiskäytännöt, yhtenäinen käsitteistö että tietojen luokittelu 
olivat puutteellisia. 

Omahoitohankkeessa on käynnistetty useita tutkimushankkeita palveluprosessien ja niihin 
liittyvien muutosten, sekä muutosten vaikutusten kuten asiakasvaikuttavuuden ja kustannusvai-
kuttavuuden arvioimiseksi. Tiedonkeruu uusien sähköisten palveluprosessien ja niihin liittyvien 
toiminnan elementtien mallintamiseksi luokiteltujen panos-, prosessi-, ja tuotostietojen avulla on 
käynnistynyt. Mallintamisella pyritään luomaan yhtenäistä kuvaa uusista palveluista (tuotteista-
maan palveluja). Mallinnettuihin palveluihin liittyvällä panos-, prosessi-, ja tuotostietoa pyritään 
hyödyntämään arvioitaessa muutoksen vaikutuksia asiakkaisiin, työntekijöihin ja palveluntuot-
tajaan sekä pohjatietona tehtäessä päätelmiä palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta. 

Pohdintaa ja johtopäätökset

Tarvitaan vielä runsaasti jatkotutkimusta ennen kuin pystytään esittämään näyttöön pohjaava 
hyvä sähköisten terveyspalvelujen kehittämiskäytäntö eri vaiheisiin liittyvine vertailukelpoisine 
tietokokonaisuuksineen sekä arvioinnin indikaattoreineen. Tähän tutkimukseen liittyi rajoituksia, 
jotka on huomioitava tarkasteltaessa tuloksia ja niistä tehtyjä päätelmiä. Tutkimuksen empiirinen 
osuus rajautui syksyyn 2006 ja kevääseen 2007, jolloin Oulun omahoitohankkeessa kehitettiin 
sähköistä toimintatapaa ja sitä tukevaa tietojärjestelmää sekä arvioitiin niitä laboratoriotestein. 
Historiallista aineistoa kerättiin vuodesta 2003 alkaen, mutta varsinaisesta kliinisestä koekäytöstä 
tai järjestelmän levittämisestä ei tutkimuksessa ehditty saada empiiristä tietoa. Kirjallisuuskatsaus 
oli rajallinen.

Tutkimuksen pohjalta voidaan kuitenkin ryhtyä luonnostelemaan sähköisten terveydenhuol-
lon palvelujen kehittämisen hyvää käytäntöä. Se lähtee luottamuksen ja yhteisten toimintatapojen 
rakentamisesta yhteistyökumppaneiden välillä, oman osaamisen ja sen rajojen tunnistamisesta 
sekä puuttuvan asiantuntijuuden hankkimisesta hankkeeseen. Kehitystyön pohjaksi kootaan 
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suunnitelmallisessa palvelukehityksessä yleisestikin tarvittavaa tietoa palvelujen lähtötilanteesta, 
niiden laadusta ja vaikuttavuudesta. Lisätietoa kootaan asiakkaiden mahdollisuuksista, kyvyistä 
ja halusta sähköisten palvelujen käyttöön, palvelukokonaisuuksissa käsiteltävistä tiedoista ja 
niiden käsittelyprosessista sekä sitä koskevista normeista. Avaintoimijat osallistetaan sähköisten 
palvelujen kehittämiseen eri tahojen tarpeisiin vastaavan järjestelmän kehittämiseksi. Lähtöti-
lanteesta koottua ja kehitystyössä täsmennettyä tietoa käytetään lähtötilanteen pullonkaulojen, 
kehitystavoitteiden ja ratkaisujen määrittelyyn sekä toteutuvan palvelun arviointiin.

Tutkimuksen kokoama tieto on jäsennetty yhtenäisen luokittelun avulla, joka perustuu pal-
velutoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaan käsitteelliseen malliin. Jäsennys luo perustan tietojen 
päivittämiselle ja täsmentämiselle. Jatkotutkimuksen tavoitteena on hyödyntää terveydenhuollon 
tietorakenteita ja -luokituksia mallin eri elementtien kuvauksen täsmentämiseksi. Keräämällä 
strukturoitua panos-, prosessi-, ja tuotostietoa palveluista pyritään arvioimaan muutoksen (säh-
köisten palvelujen käyttöönoton) vaikutuksia työntekijöihin, palveluntuottajaan ja asiakkaisiin. 
Vertailemalla luotua kuvaa tavoitteisiin, hyviksi todettuihin tai eri alueiden käytäntöihin voidaan 
tehdä päätelmiä sähköisten palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta. Jatkossa tätä tietoa tullaan 
saamaan entistä enemmän rakenteisessa muodossa suoraan tietokannoista palvelutoiminnan 
muutoksen ja arvioinnin välineeksi, joskin haasteena on tiedon laadun turvaaminen tutkimus-
käyttöön soveltuvaksi. 
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa 55–75-vuotiaiden yläsavolaisten näkemyksiä tieto- ja 
viestintätekniikan käytöstä hyvinvointipalveluissa. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla 64 
henkilöltä vuoden 2006 aikana. Ikääntyvien yleisin viestintälaite oli matkapuhelin, mutta lähes 
yhtä yleisesti kodin tekniikkaan kuului tietokone verkkoyhteyksineen. Kuitenkin lähes puolet 
haastatelluista ei osannut tai halunnut käyttää tietotekniikkaa hyvinvointipalveluissa. Tieto- ja 
viestintätekniikkaa haluttiin käyttää tulevaisuudessa tiedonhakuun, asiointiin ja kaupankäyntiin, 
sosiaali- ja terveyspalveluissa ohjauksen ja tiedon saantiin, selviytymistä tukemaan sekä yhtey-
denpitoon läheisten ja viranomaisten kanssa. Haastatellut toivat esille tarpeensa ohjaukseen ja 
koulutukseen. Koulutuksen toivottiin olevan ikääntyville suunnattua ja innostavaa, mikä auttaisi 
ikääntyvää oppimaan. Tutkimustulokset ovat tarpeellisia suunniteltaessa uudenlaisia ikääntyville 
suunnattuja hyvinvointipalveluja.

Johdanto

Tulevaisuudessa hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa väestön ikääntyessä ja asiakkaiden vaa-
timustason kohotessa. Tulevaisuuden palveluja kehitettäessä tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa 
mahdollisuuksia luoda uusia toimintatapoja ja -malleja korvaamaan ja laajentamaan nykyisiä 
palveluja. Tieto- ja viestintätekniikan avulla autetaan ikääntyvää ihmistä selviytymään kotona 
turvallisesti mahdollisimman pitkään. Tekniikka mahdollistaa uusien vaihtoehtoisten menetel-
mien kehittämisen terveyden edistämiseen, sairauden ja hoidon seurantaan ja ohjaukseen sekä 
ikääntyvien keskinäiseen vertaistoimintaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. [1] Hyvinvoin-
tipalvelujen kehittäminen on ajankohtainen asia, sillä kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 
palvelutarjonnan lisäksi edellytetään palveluprosessien kehittämistä ja uusien teknologisten 
työvälineiden käyttöönottoa [2].

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä voidaan tarkastella oppimisen ja tiedonkulun, 
työn ja yrittämisen, asioinnin ja kaupankäynnin, sosiaali- ja terveyspalvelujen, harrastusten ja 
viihtymisen sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen näkökulmista [3]. Ikäänty-
vien kohdalla korostuvat edelleen itsenäistä selviytymistä tukevat ja asumisen esteettömyyttä 
ja turvallisuutta lisäävät teknologiset ratkaisut ja palvelut. Vuoden 2007 alussa Internetiä käytti 
79 prosenttia 15–74-vuotiaista suomalaisista. Sähköpostia vastaanotti ja lähetti 90 prosenttia, 
tavaroita ja palveluja koskevaa tietoa haki Internetistä 86 prosenttia sekä sairauksia, ravitsemusta 
ja terveyttä koskevaa tietoa haki 59 prosenttia 15–74-vuotiaista suomalaisista. [4.] Lähes kaksi 
kolmesta (63 %) itäsuomalaisesta piti Internetin käyttöä itselleen tärkeänä asiana. Itä-Suomessa 
Internetiä hyödynnettiin eniten pankkipalveluissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hakemisessa 
verkkopalvelujen käyttö oli vielä vähäistä. Kolmannes laajaan kansalaiskyselyyn vastanneista oli 
kiinnostunut verkkopalvelujen hyödyntämisestä myös sosiaali- ja terveyspalveluissa, sen sijaan 
lähes 60 prosenttia ei ollut kiinnostunut. [5.]
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Tutkimusten mukaan tieto- ja viestintätekniikan käyttö lujitti ikääntyvien itsetuntoa [6–7], 
lisäsi sosiaalisia vuorovaikutussuhteita, antoi henkisiä virikkeitä ja vähensi ikävystymistä ja 
eristäytymistä [8–9]. Ikääntyvien tarpeita käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa hyvinvointipal-
veluissaan on selvitetty esimerkiksi ICTO-projektissa Kuopion seudulla. Selvityksessä tuli esille 
asumisen esteettömyyden ja turvallisuuden lisääminen sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen 
vuorovaikutuksen mahdollistaminen tieto- ja viestintätekniikan avulla. Selvityksessä esitettiin 
menetelmälliseksi ratkaisuksi hyvinvointiportaalia, jota ikääntyvä voi hyödyntää uuden oppi-
misessa ja harrastuksissa ja joka toimii osaltaan myös turvallisuuden tunteen lisääjänä. [10] 
Esimerkkinä innovatiivista hyvinvointipalveluista on Espoossa KOTIIN-hankkeessa kehitetty 
interaktiivinen hyvinvointiTV, joka tarjoaa ikääntyville suunnattuja ohjaus- ja neuvontapalveluja 
[11]. Teknologiaa hyödynnettäessä on kunnioitettava ikääntyvän yksityisyyttä [12]. Tulevaisuuden 
hyvinvointipalveluja suunniteltaessa ja käyttöönotettaessa on tieto ikääntyvien tarpeista tärkeää. 
Ikääntyvien mukaan ottaminen kehittämisprojekteihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
opastaminen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön vaikuttaa positiivisesti ikääntyvien asenteisiin 
teknologiaa kohtaan [10, 12–13].

Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa 55–75-vuotiaiden yläsavolaisten näkemyksiä tieto- ja 
viestintätekniikan käytöstä hyvinvointipalveluissa nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimuksen tavoitteena 
oli saada tietoa hyvinvointipalvelujen kehittämiseen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 
palveluntuottajille. 

Tutkimustehtävät olivat:
– Mitä tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja mihin tarkoituksiin 55–75-vuotiaat yläsavolaiset 

käyttävät tällä hetkellä?
– Mitä hyvinvointiinsa liittyviä asioita 55–75-vuotiaat yläsavolaiset haluavat hoitaa tulevai-

suudessa tieto- ja viestintätekniikkaa käyttäen? 
– Minkälaista koulutusta, opastusta tai tukea 55–75-vuotiaat yläsavolaiset tarvitsevat tieto- ja 

viestintätekniikan käytössä?

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen kohdejoukkona olivat 55–75-vuotiaat yläsavolaiset, koska tarkoituksena oli saada 
hyvinvointipalvelujen käyttö- ja ennakointitietoa sekä eläkeikäisiltä että heitä nuoremmilta, 
vielä työssä olevilta henkilöiltä. Haastattelupyyntö lähetettiin 300 henkilölle, joista 64 ilmoitti 
halukkuutensa osallistua tutkimukseen. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla, mikä antoi 
mahdollisuuden selvittää haastateltavien subjektiivisia näkemyksiä nykyisestä ja tulevasta tieto- 
ja viestintätekniikan käytöstä ja hyvinvointipalvelutarpeista. Teemahaastattelut tehtiin vuonna 
2006 toukokuussa (n = 17) ja lokakuussa (n = 47).

Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä, joka on tapa järjestää, kuvailla ja kvantifioida tutkit-
tavaa ilmiötä [14]. Aineisto analysoitiin tutkimustehtävittäin. Pelkistetyt ilmaisut ryhmiteltiin ja 
luokiteltiin induktiivisesti ja osin deduktiivisesti aikaisemman teoriatiedon [3] valossa. Kvalitatii-
visesti kootun aineiston perusteella ei voi tehdä yleistyksiä. Tavoitteena olikin kuvata ikääntyvien 
tieto- ja viestintätekniikan käytön erilaisia näkökulmia tulevaisuuden hyvinvointipalveluissa.
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Tulokset

Haastatteluihin osallistui 26 miestä ja 38 naista. Haastateltujen jakautumista iän mukaan kuvataan 
taulukossa 1. Kerätty aineisto painottui pääosin eläkkeellä oleviin (52/64). Työssä käyviä 55–60-
vuotiaita oli 12, joista osa-aikaeläkkeellä oli kaksi. Sekä iän että työmarkkina-aseman perusteella 
kohdejoukko edustaa seniorikansalaisia [15]. Tässä käytetään kohdejoukosta kuitenkin yleisesti 
käytettyä käsitettä ikääntyvät.

Monet haastatelluista olivat käyttäneet tietokoneita ja -verkkoja työssä ollessaan ja heillä oli 
tietokone myös kotona. Kuitenkin ikääntyvien yleisin viestintälaite oli matkapuhelin, jota käytti 
52 henkilöä1. Sitä käytettiin perinteisen lankapuhelimen tavoin keskusteluihin läheisten kanssa, 
asioiden hoitamiseen ja yhteydenottoihin, aikojen ja lippujen varaamiseen. Lisäksi matkapu-
helimen mahdollistamia tekstiviestejä käytettiin, tosin kaikki haastatellut eivät nähneet niitä 
tarpeellisina omassa elämässään. Jotkut taas käyttivät matkapuhelinta turvallisuutta lisäävänä 
välineenä esimerkiksi marja- ja sienestysretkillä. Joillakin oli käytössään lankapuhelimeen kytketty 
turvapuhelin, joka lisäsi turvallisuutta kodin piirissä.

Taulukko 1. Haastateltujen jakaantuminen ikäryhmiin

Ikäryhmä fr. %

55–59-vuotiaat 11 17

60–64-vuotiaat 14 22

65–69-vuotiaat 16 25

70–75-vuotiaat 23 36

Tietokone verkkoyhteyksineen kuului lähes yhtä yleisesti kodin tekniikkaan kuin matkapuhelin-
kin. Erotuksena matkapuhelimen käyttöön oli se, etteivät kaikki haastatellut käyttäneet kotona 
olevaa tietokonetta, vaan se oli puolison tai muun perheenjäsenen käytössä. Jotkut haastateltavat 
harkitsivat parhaillaan tietokoneen hankkimista. Muutamilla oli käytössään useita tietoteknisiä 
laitteita kuten kannettava tietokone, webkamera, digikamera ja skanneri. Osa käytti Internetiä 
tiedonhankintaan esimerkiksi terveyteen, hyvinvointiin, vapaa-aikaan liittyvissä asioissa sekä 
asiointiin kirjastossa ja pankissa. Osa taas kertoi käyttävänsä lähinnä sähköpostia ja pitävänsä 
sen avulla yhteyttä lapsiin ja lastenlapsiin; jotkut pitivät Internet-puhelimella yhteyttä ulkomailla 
asuviin lapsiinsa. Jotkut haastatelluista pelasivat tai veikkasivat ”netissä” ja jotkut kävivät verk-
koympäristössä chat-keskusteluja.

Haastatelluista 28 (44 %) henkilöä ei osannut tai ei halunnut käyttää tietotekniikkaa hyvin-
vointipalveluissa. Puolet näistä henkilöistä oli iältään 70–75-vuotiaita. He halusivat pitää yhteyttä 
niin läheisiinsä kuin viranomaisiinkin pääasiassa puhelimella. Jotkut vanhimmista kertoivat näön 
olevan jo niin heikko, etteivät voineet ajatella tietokoneen käyttöä. Jotkut taas sanoivat, etteivät 
aio hankkia tietokonetta, eivätkä ole kiinnostuneita enää opettelemaan tietokoneen käyttöä. 

Tulevaisuudessa puhelin tulee edelleen olemaan käyttökelpoinen väline sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen hakemisessa, itsenäistä selviytymistä tukevissa palveluissa sekä sosiaalisessa ja 
yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Kuitenkin ikääntyvien tiedonhaku ja verkkopalvelujen 
käyttö näyttää monipuolistuvan tulevaisuudessa. Ikääntyvät aikovat hakea terveyttä ja hyvinvointia 
sekä sosiaali- ja terveyspalveluja ja sosiaalietuuksia koskevaa tietoa. Sosiaali- ja terveyspalveluista 
verkkopalveluina toivottiin ikäihmisten palveluohjausta, verkkohoitajan ohjauspalveluja terveys-
keskukseen, hoitopalautteiden ja laboratoriotulosten saamista sähköpostitse sekä ajanvarausten 
�	 Matkapuhelinta	 käyttämättömät	�2	 henkilöä	 jakautuivat	 tasaisesti	 5-vuotisikäluokkiin.	 Muutamien	 puolisot	 käyttivät	
matkapuhelinta,	mutta	haastateltu	henkilö	ei	käyttänyt.
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tekemistä. Ikääntyvät olivat kiinnostuneita uuden tekniikan tarjoamista mahdollisuuksista, sillä 
he ilmaisivat itsenäistä selviytymistä tukevina palveluina kulunvalvontaan tai seurantaan liittyvän 
turvateknologian sekä terveydentilan seurantaan liittyvän teknologian. Ikääntyvät haluavat käyttää 
verkkopalveluja myös sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ylläpitoon. Sähköpostilla 
ja web-kameralla haluttiin pitää yhteyttä erityisesti lapsiin ja lapsenlapsiin. Verkkoympäristön 
kautta on mahdollista olla yhteydessä myös yhteiskunnan päättäjiin. Asiointiin ja kaupankäyntiin 
sekä harrastuksiin ja viihtymiseen liittyviä verkkopalveluja mainittiin runsaasti. Verkkopalveluja 
haluttaisiin käyttää esimerkiksi vähittäiskaupassa asiointiin sekä matkoja ja kulttuuripalveluja 
varattaessa ja ostettaessa. (Taulukko 2.)

Haastateltujen tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen tarve vaihteli melko paljon. Alle 
65-vuotiaiden joukosta 10 henkilöä ei tarvinnut koulutusta haastatteluhetkellä. Iältään 65–75-
vuotiaista 24 henkilöllä ei ollut koulutuksen eikä henkilökohtaisen opastuksenkaan tarvetta. Osa 
heistä ei halunnut tai kyennyt käyttää tietokonetta, osalla oli joku perheenjäsen, joka neuvoi ja 
opasti tietoteknisten laitteiden käyttöön. Näissä tilanteissa haastateltu arvioi, ettei koulutuksen 
tarvetta ollut.

Taulukko 2. ikääntyvien tieto- ja viestintätekniikan käyttö hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja palveluissa 
tulevaisuudessa

Asia, palvelu Käyttäisi puhelinta Käyttäisi verkkopalvelua

Oppiminen ja tiedon-
haku

Tiedonhaku terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä 
asioissa
Tiedonhaku sosiaali- ja terveyspalveluista
Tiedonhaku sosiaaliturvaetuuksista
Opiskelu verkkoympäristössä

Työ ja yrittäminen Etätyön tekeminen verkkoympäristössä

Asiointi ja kaupan-
käynti

Laskujen maksaminen verkkopankissa
Ajanvaraus ja tilauspalvelut
Junien, lentojen ym. aikataulujen haku
Matkalippujen varaaminen ja osto
Pääsylippujen osto kulttuuritapahtumiin
Ostot vähittäiskaupasta
Tarjousten pyytäminen isoissa hankinnoissa

Sosiaali- ja terveys-
palvelut

Ajanvaraukset
Reseptien uusiminen
Tiedottaminen terveyteen 
liittyvistä asioista

Palveluohjaus
Terveyskeskuksen verkkohoitajan palvelut
Sähköpostilla hoitopalautteet ja laboratoriotulokset 
Ajanvaraus terveyskeskukseen
Terveyttä koskevien tietojen siirto

Itsenäistä selviytymis-
tä tukevat palvelut

Turvapuhelin ja turvaran-
neke

Turvateknologia – kulunvalvonta, web-kamera van-
huksen seurantaan
Fysiologisten toimintojen seuranta

Harrastukset ja viih-
tyminen

Tiedonhaku kirjaston tietokannoista ja kirjalainojen 
uusinta

Sosiaalinen ja yhteis-
kunnallinen vuoro-
vaikutus

Yhteydenpito lapsiin, 
sukulaisiin ja ystäviin

Yhteydenpito sähköpostilla ja web-kameran avulla 
lapsiin, lapsenlapsiin, sukulaisiin ja ystäviin
Yhteydenpito verkkoympäristössä yhteiskunnan 
päättäjiin

Noin puolet haastatelluista olivat motivoituneita käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa. Näistä 
monet ilmaisivat avoimesti koulutuksen ja opastuksen tarpeensa. Joidenkin mielestä tieto- ja 
viestintäteknisiä taitoja on pidettävä jatkuvasti yllä, koska ohjelmat ja laitteet muuttuvat nopeas-
ti. Ikääntyvien toiveet kohdistuivat pääasiassa kansalaisopistoon, jonka toivottiin järjestettävän 
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ikääntyville omia tieto- ja viestintätekniikan kursseja. Monissa maininnoissa tuotiin esille henkilö-
kohtaisen opetuksen ja neuvonnan tarve. Ikääntyvien mielestä koulutuksen tulisi olla innostavaa, 
jotta uutta asiaa oppisi. Henkilökohtaista opastusta kaivattiin erityisesti laitteiden käyttöön. 

Pohdinta

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa edellyttää kansalaiselta tieto-
yhteiskuntavalmiuksia, jotka muodostuvat kolmesta näkökulmasta eli olemassa olevista laitteista, 
osaamisesta ja motivaatiosta [1]. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen tulevaisuuden 
hyvinvointipalveluissa näytti monipuolistuvan, vaikka lähes puolet haastatelluista ei osannut tai 
halunnut käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa hyvinvointipalveluissaan. Tulevaisuuden ikääntyvillä 
ihmisillä on entistä parempi tieto- ja viestintätekninen osaaminen, joten he osaavat hyödyntää 
tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti elämässään. Useiden aikaisempien tutkimusten mu-
kaan tietoteknisen osaamisen myötä ikääntyvä pystyy pitämään yhteyttä uudella tavalla läheisiinsä 
sekä hankkimaan ajankohtaista tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista [1]. Ikääntyvät 
haluavat asua mahdollisimman kauan omassa kodissaan, joten he ovat halukkaita hankkimaan 
entistä monipuolisemmin asumista ja selviytymistä tukevia palveluja [16]. 

Ikääntyvien motivaatio käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa hyvinvointipalveluissa vaihtelee. 
Ikääntyvien tietoutta tieto- ja viestintätekniikan hyvistä puolista tulee lisätä, esimerkkeinä voidaan 
käyttää erilaisia teknologisia ratkaisuja itsenäisen selviytymisen ja asumisen tukena. Tieto- ja 
viestintätekniikkaa hyödynnettäessä tulee huomioida ikääntyvän yksityisyys, oma päätöksenteko 
sekä mahdollistaa ikääntyvien osallistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa 
erilaisiin hyvinvointipalvelujen kehittämisprojekteihin [1, 12–13].
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Tiivistelmä

Sähköiset tietokannat tarjoavat uusia mahdollisuuksia terveydenhuollossa syntyneiden tietojen 
hyödyntämiseen. Tämän artikkelin tarkoituksena on tuoda esille sähköiseen potilastietojärjestelmään 
tallennetun tiedon käytön edellytyksiä sekä rajoituksia erityisesti tutkimuksen ja johtamisen kannalta. 
Sähköisen potilaskertomuksen yleistyessä on myös tallennetun tiedon määrä lisääntynyt. Kun tietoa 
tuotetaan useassa eri muodossa erilaisin käytäntein, on tietokannoissa olevien tietojen yhdistäminen 
ja muokkaaminen haasteellista. Tietokantoihin tallennetun tiedon pitää olla luotettavaa, käytettävää 
ja yhdenmukaista, ja lisäksi tietojen käytön eri tarkoituksiin tulee tapahtua luotettavasti, niin ettei tieto 
esimerkiksi häviä tai muutu. Tällöin sähköiseen potilastietojärjestelmään tallennettua tietoa pystytään 
entistä paremmin ja luotettavammin hyödyntämään tutkimuksessa ja päätöksenteossa. 

Johdanto
Sähköinen potilaskertomus mahdollistaa tiedon välittämisen eri ammattiryhmien välillä sekä 
toimii päätöksenteon tukena. Lisäksi se automatisoi ja helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten 
työtä vähentäen viiveitä vastausten saamisessa, kommunikaatiossa ja siten hoidon seurannassa. 
Edelleen, sähköisen potilaskertomuksen käyttö mahdollistaa tietojen monipuolisen käytön klii-
nisen työn lisäksi johtamisessa ja suunnittelussa. [1]

Kansallisesti asetetun tavoitteen [2] mukaisesti sähköinen potilaskertomus on otettu käyttöön 
lähes koko Suomessa. Vuonna 2006 potilastiedot kirjattiin ja tallennettiin sähköisessä muodossa jo 
lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä. Sähköisen potilaskertomuksen käytön yleisyys oli yli 90 pro-
senttia 17 sairaanhoitopiirissä. [3] Samanaikaisesti sähköisen potilaskertomuksen käyttöönoton 
kanssa on uudistettu lainsäädäntöä. Laki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä (L 159/2007) määrää muun muassa, että potilasasiakirjajärjestelmien ja potilasasia-
kirjojen tietorakenteiden tulee mahdollistaa sähköisten potilasasiakirjojen käyttö, luovuttaminen, 
säilyttäminen ja suojaaminen. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmän tulee 
pystyä tuottamaan palvelujen antajan oman suunnittelun, johtamisen ja tilastoinnin sekä valtakun-
nallisen tutkimus- ja tilastotoiminnan kannalta tarpeelliset tiedot ja hoidon tarpeen arviointia sekä 
hoitoon pääsyn ajankohtaa koskevat tiedot. [4] Lakiuudistuksen myötä on käynnistynyt kansallisen 
terveydenhuollon arkistopalvelun toimeenpano. Jatkossa potilastiedot kirjataan organisaation poti-
lastietojärjestelmään sähköisessä muodossa. Potilastietojärjestelmät lähettävät ja hakevat asiakirjoja 
kansallisesta arkistopalvelusta, joka huolehtii potilasasiakirjojen sähköisestä säilytyksestä ja jakelusta. 
Arkiston tarkoituksena on mahdollistaa potilasasiakirjojen käyttö eri organisaatioissa sekä tilasto- ja 
tutkimustyössä lakien, asetusten ja viranomaismääräysten mukaisesti. [5]

Terveydenhuollossa syntyy päivittäin huomattavia määriä eri tietokantoihin tallennettavaa 
potilastietoa. Tietokannalla tässä tarkoitetaan loogisesti yhteenkuuluvien, tallennettujen tietojen 
joukkoa, jota voidaan helposti käsitellä tietokantakielellä [6]. Sähköiset tietokannat tarjoavat 
uusia mahdollisuuksia terveydenhuollossa syntyneiden tietojen analysointiin, tutkimukseeen ja 
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tilastointiin. Eri tietokantojen ja muuttujien yhdistäminen tutkimusaineistoa tai analyysia varten 
voi kuitenkin olla vaativaa ja aikaa vievää, sillä nykyisiä tietokantajärjestelmiä ei ole suunniteltu tut-
kimustarkoituksiin [7]. Näin ollen monimuotoiset tiedon käyttötarkoitukset asettavat vaatimuksia 
sähköisesti kerättävän ja tallennettavan tiedon laadulle ja tallennusmuodolle. [8]

Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata terveydenhuollon sähköisiin tietokantoihin tal-
lennettujen tietojen yhdistämiseen, muokkaamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä edellytyksiä ja 
ongelmia erityisesti tutkimuksen ja johtamisen näkökulmasta. 

Tiedon käyttö hoitotyön tutkimuksessa ja johtamisessa

Terveydenhuollossa potilastietoja kirjataan moniammatillisesti. Tiedon käytön näkökulmasta on 
tärkeätä tiedostaa, mitä tietoa tietokantoihin on tarpeellista kirjata, miten sitä käytetään ja missä 
muodossa tietoa tarvitaan. Kuviossa 1 esitetty hoitotyön tiedon viitemalli perustuu periaatteeseen 
”tallenna kerran-käytä usein”, mikä kuvastaa tiedon tallentamista yksittäisissä potilastilanteissa 
sähköiseen potilaskertomukseen, josta tieto on myöhemmin käytettävissä useisiin käyttötarkoi-
tuksiin päätöksenteon eri tasoilla. Terveydenhuollossa toimijat käyttävät samaa tietoa, mutta eri 
muodossa. Tiedonkäytön mallin perustana on yhtenäinen kirjaamistapa, jolloin potilaskohtaiset 
tiedot tulee kirjata rakenteisessa muodossa, yhtenäisiä termistöjä ja luokituksia käyttäen. Tällöin 
tuloksena on luotettava ja vertailukelpoinen tieto. Mallin kuvaamat tiedot kertyvät hoitotyön 
prosessin aikana ja tietoja voidaan hyödyntää niin kliinisessä potilastyössä kuin hoidon vaikutta-
vuuden ja kustannusten arvioinnissa. Lisäksi tietojen pitäisi olla helposti tutkimuksen, johtamisen 
ja opetuksen käytettävissä. [9]

Hallinnollisessa ja poliittisessa päätöksenteossa ei ole tarvetta yksityiskohtaisille potilastie-
doille, päinvastoin kuin kliinisessa päätöksenteossa, joka perustuu useimmiten yksityiskohtai-
sesti kirjattuun potilastietoon. Kuviossa yksi esitetyn mallin tasot kolme ja neljä kuvastavatkin 
hoitotyössä syntynyttä tiivestettyä tietoa, jota käytetään sekä paikallisesti organisaatioissa että 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla [9]. Tutkimustyössä tarvitaan sekä yksittäistä potilastietoa 
(taso 1) että rakenteisesti kirjattua ja koottua tietoa (tasot 2–4) riippuen tutkimuksen kohteesta 
ja tarkoituksesta. 

kuVio 1. Hoitotyön tiedon viitemalli (Nursing information reference Model) (mukaellen goossen 2003)

Rakenteistettu tieto
– luokittelu
– koodit

Yhtenäinen hoitotyön
terminologia

TASO 4:
Yhteen koottu ja

kerätty tieto
NIMDS (kansallinen/

kansainvälinen

TASO 3:
Yhteen koottu ja kerätty tieto

Nursing Minimum Dataset (NMDS) =
Hoitotyön perustiedosto (paikallinen)

TASO 2:
Hoitotyön diagnoosit (tarpeet

Hoitotyön interventiot (toimenpiteet)
Hoitotyön tulokset, arviointi ja yhteenveto

TASO 1:
Tosiasiat, yksittäiset tiedot, hoitotiedot
Demografinen, väestötieteellinen tieto

Hoitotyön ydintiedot
Havainnot: oireet, eleet ja huomiot

Poliittinen
päätöksenteko

Hallinnollinen
päätöksenteko

Kliininen
päätöksenteko
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Goossenin (2003) mallin mukaisesti sekä kliinisessä, hallinnollisessa että poliittisessa päätök-
senteossa voidaan hyödyntää käytännön hoitotyössä syntyviä tietoja. Tietojen hyödyntäminen 
päätöksenteossa edellyttää, että tiedot on kirjattu yhdenmukaisia termistöjä käyttäen hoitotyön 
prosessia mukaillen. Kun hoitotyön tarpeen, toiminnot ja tulokset kirjataan yhdenmukaisesti, 
samalla yksiköissä tuotetaan tietoa, jonka avulla voidaan kuvata ja verrata potilaiden ongelmia 
sekä hoitotyön toimintoja ja tuloksia sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Yhtenäistä 
kirjaamistapaa käytettäessä tiedon tuottamisvaihtoehdot supistuvat, mutta analysointi- ja käyt-
tömahdollisuudet lisääntyvät. Hoitotyön tietojen yhdistäminen muihin potilastyöhön liittyviin 
tietoihin mahdollistaa hoidon tarpeiden ja lääketieteellisten diagnoosien vertailun sekä suo-
ritettujen hoitotyön toimintojen analysoinnin potilasryhmittäin. Hoitotyössä kirjattuja tietoja 
yhdistelemällä ja analysoimalla saadaan tietoa hoitotyön prosessin eri vaiheiden toteutumisesta 
sekä potilaskohtaisesti että yksikkökohtaisesti. Suurena haasteena kuitenkin on eri tietokantojen 
tietosisältöjen yhdistäminen, jotta tietoa voidaan käyttää eriasteisessa päätöksenteossa ja tutki-
mustyössä. [10]

Tietokantojen hyödyntäminen tutkimuksessa ja johtamisessa

Tiedonlouhinta (data mining) tarkoittaa laajojen, sähköisessä muodossa olevien tietovarantojen 
hallintaa, analysointia ja hyödyntämistä [11]. Tiedonlouhinta on olennainen osa tietämyksen 
muodostamista (KDD, Knowledge Discovery in Databases). Tiedonlouhintamenetelmillä analy-
soidusta raakadatasta muodostetaan hyödyllistä ja ymmärrettävää tietoa esimerkiksi tutkimusta tai 
johtamista varten. [12] Terveydenhuollossa tiedonlouhintaa käytetään usein tutkimuksissa, joiden 
tavoitteena on tunnistaa keinoja potilashoidon laadun parantamiseen sekä eri hoitovaihtoehtojen 
ja toimenpiteiden tehokkuuden ja kustannusvaikuttavuuden arvioimiseen [13]. Suuria tietokantoja 
ja tiedonlouhintamenetelmiä voidaan hyödyntää myös hoitosuositusten ja näyttöön perustuvien 
hoitokäytäntöjen toteutumisen arviointiin [14]. Tiedonlouhinnan avulla voidaan siis tuottaa 
tietoa hoitotyön laadusta ja hoidon toteutumisesta. Tietokannoista tutkimuskäyttöön saatu tieto 
on “tuoretta”, se ei ennätä vanhentua, sillä sähköisesti tallennettujen suurtenkin tietovarantojen 
saanti on nopeaa. Edelleen, tiedonlouhinnan avulla voidaan kerätä tietoa ja muodostaa valittujen 
muuttujien tai potilaan demografisten tietojen ja erilaisten potilaiden tutkimiseen ja hoitoon liit-
tyvien mallien ennustavia yhteyksiä. Tiedonlouhinta antaa myös mahdollisuuksia tutkia potilaan 
lääketieteellisen tiedon, hoitotyön toimintojen ja hoidon tulosten yhteyksiä. [13]

Sähköisiin potilastietojärjestelmiin sisältyvät päätöksentekotukijärjestelmät perustuvat tie-
don- louhintamenetelmiin. Niiden tarkoituksena on auttaa lääkäriä potilashoitoon liittyvässä 
päätöksenteossa. Kun tarvittava tieto on tallennettu sähköiseen järjestelmään, voidaan erilaisten 
tiedonlouhintatekniikkojen avulla automaattisesti poimia päätöksentekoon tarvittaa tietoa ja hyö-
dyllisiä päätöksentekomalleja. [15] Myös hoitotyön toiminnoista saatavaa tietoa voidaan käyttää 
johdon päätöksenteontuen työkaluna arvioitaessa ja koulutettaessa hoitohenkilökuntaa, alloikoitaessa 
resursseja sekä arvioitaessa hoidon laatua. Tuotetun tiedon avulla voidaan myös arvioida hoidon 
vaikuttavuutta tavoitteena korkealaatuinen ja kustannustehokas potilashoito. [16] 

Laajojen tietovarantojen hyödyntäminen ei kuitenkaan ole aina ongelmatonta, sillä tietokantoja 
ei tyypillisesti ole suunniteltu tutkimustarkoituksiin [7]. Lisäksi suurissa tietokannoissa on usein 
ongelmia tiedon laadun kanssa, mikäli tietoja ei ole kirjattu järjestelmällisesti ja yhdenmukaisesti. 
Tietoja jää usein myös tallentamatta. [8, 12] Koska terveydenhuollossa potilaasta kirjataan tietoa 
nimenomaan hoidon seurantaa eikä tutkimustyötä varten, kirjatut tiedot eivät ole yhdenmukaisessa 
tiedon jatkojalostamista tukevassa muodossa. [12, 17] Tietojen kirjaamiseen ja tallentamiseen osal-
listuvat useat eri henkilöt organisaation eri yksiköissä. Koska tietokantoihin tallennettujen tietojen 
laatua kontrolloidaan vain harvoin, saattavat saman tietokannan tietosisällöt vaihdella pituudeltaan 
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ja rakenteeltaan. On myös yleistä, että olennaista tietoa puuttuu tai että tiedot ovat epäluotettavia. 
[8, 18, 19] Lisäksi tiedot ovat usein hajallaan useassa eri paikassa, lääketieteelliset termit on kirjattu 
väärin ja tietyt merkit tai symbolit ovat vain paikallisesti käytössä, mikä rajoittaa tietojen analysointia 
ja käyttömahdollisuuksia. [12] Esimerkiksi diagnoosien kirjaamiskäytännöissä esiintyy merkittäviä 
eroja erikoissairaanhoidossa. Tämä vähentää kansallisten tietojen luotettavuutta erityisesti käytettä-
essä sähköistä potilaskertomusta, jolloin kirjattua tietoa hyödynnetään useisiin tarkoituksiin hoidon 
suunnittelusta tutkimukseen [21]. 

Perinteisesti tietokantoja on käytetty epidemiologisissa tutkimuksissa, riskien arvioinnissa, 
menetelmien arvioinnissa sekä hoitokäytäntöjen vaihteluissa eri palveluntarjoajien välillä [19]. 
Tietokannoissa olevan tiedon sisältö rajoittaa tutkimuksen kohteita. [14, 18] Esimerkiksi potilaan 
hoidon arviointiin tarvitaan potilastietojen lisäksi tarkempaa tietoa annetusta hoitotavoista, potilaan 
tilasta hoidon aikana sekä seurantatietoa. Mikäli näitä tietoja ei järjestelmällisesti kirjata, ne puuttuvat 
tietokannoista, jolloin tietokantojen käyttö hoitotyön käytäntöjen arviointiin yksilökohtaisesti on 
silloin mahdotonta. [18]

Tietoa tuotetaan ja tallennetaan monessa eri muodossa, mikä vaikeuttaa eri tietolähteiden yh-
teensovittamista. Myös tietojen haku tietokannoista, joiden arkkitehtuuri vaihtelee, on haastavaa. [7, 
18] Esimerkiksi erityyppiset päiväys ja kellonaikatiedot sekä aineistojen yhdistäminen voivat tuoda 
haasteita aineiston muokkaamiseen ja analysointiin, kuten olemme tutkimuksissamme huoman-
neet [14, 20]. Hankaluuksia voi myös tuottaa aineiston siirtäminen ohjelmistosta toiseen. Mageen 
työryhmä (2006) tutki kriittisesti sairaiden potilaiden (n = 727) riskiä saada sepsis. Aineisto oli tal-
lennettu kolmeen Access-tiedostoon. Koska Access-aineiston lukeminen suoraan SPSS-ohjelmaan 
ei ollut mahdollista, aineistoa jouduttiin esikäsittelemään ennen sen analysointia. Kolmen tiedoston 
sisältämä aineisto yhdistettiin niin, että kaikki tutkittavat muuttujat saatiin yhteen ja samaan tiedos-
toon. Tämän jälkeen aineisto siirrettiin Exceliin ja sieltä SPSS:ään. Aineiston siirtäminen jouduttiin 
tekemään useassa eri vaiheessa, sillä Exceliin pystyi lukemaan kerrallaan vain 65 000 riviä. Koska 
tiedonsiirto oli teknisesti hankalaa ja monivaiheista, jolloin myös virhemahdollisuudet lisääntyivät 
ja tietoa saattoi jopa hävitä, palkkasivat tutkijat tässä aineiston esikäsittelyvaiheessa tilastotieteen 
asiantuntijan avukseen. [7] Tyypillistä suurille tietokannoille ja niiden analysoinnille on erityisten 
tiedon käsittely ja analysointitekniikoiden tuntemuksen tarve. Tietokantoihin kohdistuvaa tutkimusta 
toteutettaessa tarvitaan tilastollisten ja metodologisten taitojen lisäksi tietokantojen ja tietojenkäsit-
telytekniikoiden tuntemusta [18, 19]. 

Tutkimuksen tulokset ja tietojen analysointimahdollisuudet ovat riippuvaisia saatavilla olevien 
tietojen laadusta ja määrästä. [14] Jotta tutkimusaineisto ja siten tulokset olisivat luotettavia, tulee 
Berger & Bergerin (2004) mukaan jopa puolet koko tiedonlouhintaprosessiin käytetystä ajasta 
suunnata aineiston esikäsittelylle. Tietoa tulee muun muassa rakenteistaa ja yhdenmukaistaa. Lisäksi 
tarpeettomat tiedot pitää poistaa ja tietojen muotoa muuttaa niin, että voidaan osoittaa muuttujien 
välisiä yhteyksiä. Edelleen, käsiteltäessä potilastietoja, tulee tutkimusaineiston käsittelyssä ottaa 
huomioon luottamuksellisuus ja anonymiteetti. [12] 

Pohdinta

Tietojen kerääminen tietokantoihin on hyödytöntä, mikäli tietoja ei hyödynnetä tietämyksen muo-
dostamisessa ja päätöksenteossa [22]. Tämän vuoksi tietokannoissa olevan tiedon luotettavuuteen ja 
käytettävyyteen tulee kiinnittää huomioita jo suunnitteluvaiheessa. Potilastyössä kerättävän tiedon 
käyttäjien tarpeet on tunnistettava, jolloin tiedon tallennus voidaan suunnitella tehtäväksi tarpeiden 
mukaisesti ja näin tiedot ovat hyödynnyttävissä eri päätöksentekotasoilla. Myös tutkijoiden tiedon-
tarpeet tulee huomioida kehitettäessä sähköisiä arkistoja, sillä tutkimustieto pyrkii terveydenhuollon 
kehittämiseen potilaan parhaaksi. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää niin kliinisessä työssä kuin 
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johtamisessa ja suunnittelussakin. Tulevaisuudessa terveydenhuollon tulisi yhä enemmän perustua 
tutkittuun tietoon. Terveydenhuollossa tuotetun tiedon ensijainen käyttötarkoitus on kliinisen työn 
tukeminen. Potilastietojen käyttö tutkimustarkoituksessa edellyttää asianmukaisia tutkimuslupia 
sekä tutkimuksen eettisten näkökulmien tarkastelua. Tietojen jatkojalostuksessa on huomioitava 
potilastietojen luottamuksellisuus sekä yksityisyyden suoja [18]. Huolimatta yksilöivän tunnis-
teen muuttamisesta on mahdollista, että aineistosta on tunnistettavissa yksittäisiä henkilöitä [8]. 
Tällöin korostuvat tutkijan vastuu aineiston luottamuksellisesta ja asianmukaisesta käsittelystä 
sekä salassapitovelvollisuus.

Tietokantojen käyttö tutkimusaineistoina vaatii tekijöiltä tietoteknisten taitojen lisäksi myös 
vahvaa metodologista osaamista, jotta tutkimuksen menestyksellinen toteuttaminen on mahdollista. 
Lisäksi tulee tuntea tutkittavan tietokannan rakenne ja ominaisuudet, jotta tutkimusaineistosta muo-
dostuu luotettava ja se kuvaa tutkittavaa ilmiötä. Aineiston luotettavuuteen vaikuttaa myös tallennetun 
tiedon luotettavuus ja tämän vuoksi tietojen kirjaamiseen käytännön työssä tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Tietokannoissa olevan tiedon saannin helppous korostuu erityisesti johtamisessa ja 
suunnittelussa, mutta se myös lisää tutkimusten luotettavuutta, kun tietojen muunnoksista joh-
tuvat välivaiheet jäävät pois ja virheiden mahdollisuus vähenee. 

Tiedonlouhinta tuo uusia työkaluja ja mahdollisuuksia terveydenhuollossa syntyneiden 
tietojen analysointiin sekä tietämyksen tuottamiseen tutkimuksen ja johtamisen näkökulmasta. 
Sähköisiä tietokantoja hyödyntämällä voidaan tuoda näkyväksi terveydenhuollon organisaatioi-
den toiminta ja mahdolliset kehittämiskohteet lähes viiveettä, mikäli tietokannoissa olevaa tietoa 
osataan jalostaa tietämykseksi. Lisäksi tiedon ja tietämyksen lisääntyminen hoitokäytännöistä 
mahdollistaa terveydenhuollon palveluiden kehittämisen entistä laadukkaammaksi potilaan 
näkökulmasta. 
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Tiivistelmä

Erikoissairaanhoidossa lääkehoito on merkittävä osa potilaan hoitoa. Lääkehoidon turvallisuu-
den edellytyksenä on lääkitystietojen hallinnan onnistuminen, jolloin potilaan oikeat tiedot ovat 
terveydenhuollon ammattilaisen käytettävissä hoitotilanteessa. Sähköisen potilaskertomuksen 
käyttöönotto on muuttanut kirjaamiskäytäntöjä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia 
kuinka suomalaista hoitotyön toimintoluokitusta (SHToL) on käytetty lääkehoidon kirjaamisessa. 
Tutkimuksessa analysoitiin yhteensä 135 069 hoitotyön toimintojen tietuetta vuosilta 2004–2005. 
Lääkehoidon kirjaamisten määrä kasvoi samanaikaisesti, kun vapaamuotoisen tekstin käyttö ilman 
luokitusta väheni. Kuitenkin vapaamuotoista tekstiä käytettiin täydentämään luokituksen käyttöä 
lähes joka toisessa tietueessa. Luokituksen käytön vakiinnuttaminen on edistynyt vuodesta 2003, 
mutta suurehkoja erikoisalakohtaisia eroja esiintyy lääkehoito-komponentin käytössä. 

Johdanto

Lääkehoito on keskeinen osa potilaan hoitoa erikoissairaanhoidossa. Lääkehoidon tarpeesta, 
lääkemääräyksestä sekä annetusta lääkehoidosta tulee tehdä kirjaukset potilasasiakirjoihin. [1] 
Lääkehoidon prosessi sairaalassa koostuu useista eri vaiheista alkaen lääkkeen määräämisestä 
päättyen lääkehoidon vaikutusten arviointiin. Lääkehoidon toteuttaminen tapahtuu useiden eri 
ammattiryhmien välisenä yhteistyönä, jolloin tiedon välitys terveydenhuollon ammattilaisten 
välillä on erityisen tärkeää. [2] Suomessa sähköinen potilaskertomus on otettu käyttöön useissa 
sairaaloissa. Potilaan lääkitystietojen sähköinen kirjaaminen mahdollistaa tietojen välittämisen 
terveydenhuollon ammattilaisten välillä sekä potilaskohtaisen tiedon käytön ja saatavuuden 
hoitotilanteissa. [3] 

Terveydenhuollossa potilastietojen ajantasaisuus ja täsmällisyys sekä saatavuus oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan ovat edellytys turvalliselle hoidolle. Sähköiseen potilaskertomukseen 
siirryttäessä kirjaamisen ja tiedonhallinnan luotettavuuden parantaminen onkin ensiarvoisen 
tärkeää lääkehoidon prosessia ja sitä kautta potilasturvallisuutta kehitettäessä. [4] Hoitotyön 
kirjaamisen analysointi on osoittanut, että lääkehoitoon liittyvät toiminnot ovat kolmanneksi 
yleisimpiä kirjattavia tietoja erikoissairaanhoidossa. Tällä hetkellä lääkitykseen liittyviä tietoja kir-
jataan ja kopioidaan potilaskertomuksesta hoitokertomukseen, lääkelistoihin sekä lääkekortteihin 
lääkkeiden jakoa varten. Moninkertainen kirjaaminen altistaa helposti virheille. [5] Sähköisen 
potilaskertomuksen odotetaan tuovan parannuksia lääkehoidon prosessin eri vaiheisiin, kuten 
yhtenäistävän kirjaamiskäytäntöä sekä parantavan lääkitystiedon oikeellisuutta vähentämällä 
tietojen kopioinnista johtuvien virheiden määrää. [6] 

Hoidon kirjaamisessa käytetään ongelmanratkaisumallia, joka korostaa päätöksenteon 
prosessimaisuutta. Hoitotyön prosessimalli koostuu viidestä eri osa-alueesta: hoidon tarpeen 
arviointi, diagnosointi, suunnittelu, toteutus ja arviointi. Mallin avulla voidaan jäsentää hoitotyön 
kirjaamista sekä kirjaamisen sisältöä. [7] Sähköinen kirjaaminen ja ydintietojen käyttö helpottavat 
tiedon hakua, siirtoa ja käyttöä hoitotyössä, mutta tämä edellyttää kirjaamisen kehittämistä. [8] 
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Suomessa on käynnissä valtakunnallinen hoitotyön sähköisen dokumentoinnin kehittämishanke, 
jonka tarkoituksena on kehittää yhtenäinen tapa kirjata hoitotyötä kansallisesti määriteltyjen 
hoitotyön prosessin ydintietojen mukaan. [9] Hoitotyön ydintiedot ovat osa sähköisen potilasker-
tomuksen ydintietokokonaisuutta. Hoitotyön ydintietoja ovat hoidon tarve, hoitotyön toiminto, 
hoidon tulos, hoitoisuus ja hoitotyön yhteenveto. Hoidon tarve kuvaa potilaan terveydentilaa ja 
siihen liittyviä ongelmia, joihin voidaan vaikuttaa hoitotoiminnoilla. Hoitotyön suunnittelu ja 
toteutus taas kuvataan hoitotyön toiminnoilla ja potilaan tilassa tapahtuneet muutokset kuuluvat 
hoidon tulokseen. Prosessin eri vaiheissa päivittäin kirjattua tietoa hyödynnetään hoitotyön yh-
teenvetoa tehtäessä. Hoitoprosessin eri vaiheissa hoitotyön sisältöä kirjataan luokituksilla, joita 
täydennetään vapaalla tekstillä. [4] 

Osana kansallisen terveyshankkeen hoitotyön kirjaamisen kehittämisprojektia pilotoitiin 
suomalainen hoitotyön toimintoluokitus (SHToL) erikoissairaanhoidossa ensimmäisen kerran 
vuonna 2003.[10] Suomalainen hoitotyön toimintoluokitus perustuu yhdysvaltalaiseen kliinisen 
hoidon luokitusjärjestelmään [11]. Toimintoluokitusta käytetään kuvaamaan hoitotyön toimin-
toja. Luokituksen versio 1.1 sisältää 17 komponenttia, jotka on jaettu pää- ja alaluokkiin. Tämä 
tutkimus kohdistuu lääkehoito-komponenttiin, joka on jaettu kolmeen pääluokkaan: lääkehoi-
don toteuttaminen, lääkitysten sivuvaikutusten huomiointi ja lääkehoidon ohjaus. Lääkehoidon 
toteuttaminen-pääluokka sisältää 18 alaluokkaa. Lääkehoito-komponenttia voidaan käyttää joko 
vapaamuotoisen tekstin kanssa tai ilman. Aikaisemman tutkimuksen mukaan vapaamuotoista 
tekstiä käytettiin 97 % tapauksista täydentämään lääkehoidon toteuttamiseen kuuluvaa alaluokkaa 
”per os lääkityksen antaminen” [5]. 

Tietojen yhtenäinen kirjaaminen ja luokitusten käyttö muuttavat kirjaamiskäytäntöjä sekä 
mahdollistavat toimintaprosessien kehittämisen. Lisäksi ne vähentävät päällekkäistä kirjaamista 
sekä helpottavat tiedon hakua ja saatavuutta. [10] Hoitotyössä kirjattuja tietoja yhdistelemällä ja 
analysoimalla saadaan tietoa hoitotyön prosessin eri vaiheiden toteutumisesta sekä potilaskoh-
taisesti että yksikkökohtaisesti [8]. Hoitotyön ydintietojen ja yhtenäisen kirjaamistavan käyttö 
sähköisessä potilaskertomuksessa tarjoaa hoitotyön johtajien päätöksenteon tueksi nykyistä laa-
jemmin tietoja terveydenhuollon palvelujen käyttäjistä, henkilöstä ja toiminnasta. Lisäksi käytän-
nön hoitotyössä syntyneitä tietoja voidaan hyödyntää sekä tilastoinnissa ja tutkimuksessa, mikäli 
tiedot on kirjattu yhdenmukaisia termistöjä käyttäen hoitotyön prosessia mukaillen. [12, 13]

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida kuinka suomalaista hoitotyön toimintoluokitusta on 
käytetty lääkehoidon kirjaamisessa vuosina 2004–2005. Tavoitteena on vastata seuraaviin tutki-
muskysymyksiin: 1) Miten toimintoluokituksen käyttö on kehittynyt ja 2) kuinka narratiivista 
tekstiä on käytetty lääkehoidon kirjaamisessa vuosien aikana.

Menetelmät

Tämän tutkimuksen aineistona käytettiin suomalaisen keskussairaalan potilaskertomustietoja 
vuosilta 2004–2005. Tutkimusaineisto koostui 16 762 potilaan hoitotyön toimintojen tietueista, 
yhteensä 14 eri erikoisalan alueelta. Tässä tutkimuksessa analyysin kohteeksi valittiin lukumää-
rällisesti eniten tietueita sisältäneet kirurgisen ja sisätautien erikoisalat, jotka olivat mukana jo 
aikaisemmassa tutkimuksessa [5]. Tietueella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yhtä tietokannan 
riviä, joka sisältää yksittäisen kirjaamiskerran tiedot. Jokaiseen tietueeseen sisältyi anonyymi 
tunnistenumero, käyttäjän titteli, otsikko, kirjauksen päivämäärä ja kellonaika, tila vapaamuo-
toiselle tekstille sekä hoitotyön toimintoluokitukset. Potilaiden yksilölliset tunnistenumerot oli 
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muodostettu henkilötunnuksesta ennen aineiston toimittamista tutkijoille. Aineisto tallennettiin 
SQL-muodossa MS Access-ohjelmaan, jota käytettiin myös aineiston kvantitatiiviseen analy-
sointiin. Vapaamuotoisen tekstin analyysissa käytettiin MS Access-ohjelman kyselytoimintoa 
ja haettiin hakusanalla lääkehoito. Haussa huomioitiin myös sanan taivutusmuodot. Lisäksi 
analyysissä käytettiin MS Excel-ohjelmaa, johon aineisto siirrettiin vasta luokittelun jälkeen 
viimeisessä vaiheessa (ks. kuvio 1). 

Tulokset

Tässä tutkimuksessa analysoitiin yhteensä 135 069 hoitotyön toimintojen tietuetta. Kuviossa 1 on 
esitetty tutkimusaineiston analysoinnin vaiheet ja kunkin vaiheen tulokset. Aluksi tietueet jaettiin 
vuoden mukaisesti, josta edelleen erikoisalojen mukaisesti. Tutkimuksen tavoitteen mukaisesti 
aineistosta haettiin lääkehoito-komponentin sisältävät tietueet sekä vapaamuotoisella tekstillä 
kirjattua lääkehoitoa koskevat tietueet. 

Vuonna 2004 kirurgisen erikoisalan aineisto koostui 11 543 tietueesta, joissa lääkehoitokom-
ponenttia oli käytetty 3 902 tietueessa. Vapaamuotoisessa tekstissä otsikko lääkehoito esiintyi 2 070 
tietueessa; kuitenkaan 505 näistä tietueista ei sisältänyt lääkehoito-komponenttia (taulukko 1). 
Sisätautien erikoisalalla saman vuoden aineisto koostui 7 545 tietueesta, joista lääkehoito-kompo-
nenttia oli käytetty 1 828 tietueessa. Lääkehoito esiintyi  sanana 1 038 tietueessa vapaamuotoisessa 
tekstissä, joista 292 tietuetta ei sisältänyt luokituksen käyttöä lainkaan (taulukko 1). 
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kuVio 1. kaavio tutkimusaineiston analyysin vaiheista

Aineiston määrä lisääntyi vuonna 2005 erityisesti sisätautien erikoisalalla (n = 21 891), mutta 
myös kirurgisella erikoisalalla (n = 14 221). Lääkehoito-komponenttia käytettiin kirurgisen eri-
koisalan aineistossa 5 986 tietueessa, kun taas vapaamuotoisessa tekstissä esiintyi lääkehoito-sana 
1 832 tietueessa. Kuitenkin vain 7 tietueessa lääkehoidon kirjaus oli tehty vain vapaamuotoisella 
tekstillä ilman luokituksen käyttöä, mikä on selkeä muutos edelliseen vuoteen verrattuna (n = 
505). Sisätautien erikoisalalla lääkehoito-komponenttia käytettiin 6 056 tietueessa; määrä mo-
ninkertaistui verrattuna edelliseen vuoteen (n = 1828). Lääkehoito-sana esiintyi 2 852 tietueen 
vapaamuotoisessa tekstissä ja näistä 74 oli kirjattu ilman luokitusta.  
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Taulukko 1. Narratiivisen tekstin käyttö tietueissa

Narratiivinen teksti 200� 200�

KIR SIS KIR SIS

Komponentin lisänä 1 565 746 1 825 2 778

Ilman komponenttia 505 292 7 74

Yhteensä 2 070 1 038 1 832 2 852

Taulukossa 2 kuvataan lääkehoito-komponentin käytön määrää pääluokittain. Lääkehoito-
komponentin pääluokkien käyttö on moninkertaistunut, kuten myös kirjausten kokonaismäärä. 
Aikaisemman tutkimuksen mukaan lääkehoito-komponenttia käytettiin yhteensä 4 594 kertaa 
[5]. Komponentin pääluokista (sisältäen alaluokat) eniten käytettiin lääkehoidon toteuttaminen-
luokkaa, kuten myös tässä tutkimuksessa.

Taulukko 2. lääkehoito-komponentin pääluokkien käytön määrä (sisältää myös alaluokat)

KOMPONENTIN PÄÄLUOKKA 200�* 200� 200�

# KIR SIS KIR SIS

G.1. Lääkehoidon toteuttaminen 4 201 4 313 1 892 6 669 6 191

G.2. Lääkitysten sivuvaikutusten huomiointi 95 535 39 584 84

G.3. Lääkehoidon ohjaus 298 379 164 578 408

Yhteensä 4 594 5 227 2 095 7 831 6 683

* Saranto ym. 2006, # = 10 kuukauden jakso, 12 osastoa

Pääluokkien käytön kokonaismäärän kasvu on selvästi nähtävissä vuodesta 2003 vuoteen 2005.  
Erityisesti sisätautien erikoisalalla lääkehoito-komponentin käyttö kasvoi 2 095 kerrasta 6 683 
kertaan. Huolimatta sekä pääluokkien käytön määrän kasvusta että tietueiden kokonaismäärän 
kasvusta lääkitysten sivuvaikutukset huomiointi-luokan käyttö on pysynyt lähes ennallaan vuo-
desta 2004 vuoteen 2005. Lisäksi tätä pääluokkaa käytettiin kumpanakin vuonna varsin harvoin 
sisätautien erikoisalalla.

Pohdinta 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida kuinka hoitotyön toimintoluokitusta käytetään 
lääkehoidon kirjaamisessa. Tulokset vahvistavat aikaisemman, vuoden 2003 aineistosta tehdyn 
tutkimuksen [5] tuloksia. Vaikuttaakin siltä, että uusi kirjaamiskäytäntö ja luokituksen käyttö 
on hyväksytty käytäntöön, sillä lääkehoitokomponentin käyttö on lisääntynyt sekä sisätautien 
että kirurgisella erikoisalalla suhteessa kirjausten kokonaismäärään. Tätä tulosta todentaa myös 
vapaamuotoisten tekstin käytön väheneminen ainoana kirjaamismuotona. Kirjaaminen ilman 
luokituksen käyttöä väheni varsinkin kirurgisella erikoisalalla huomattavasti. Samanaikaisesti 
luokituksen käytön määrä, samoin kuin kirjausten kokonaismäärä kasvoivat merkittävästi. 

Tulokset osoittavat myös, että luokituksen käyttöä täydennetään vapaamuotoisella tekstillä. 
Tässä tutkimuksessa mukana olleilla osastoilla lähes joka toisessa tietueessa käytettiin vapaamuo-
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toista tekstiä luokituksen lisäksi. Kuitenkin tarkempaa laadullista analyysia vapaamuotoisesta 
tekstistä tarvitaan sen sisällön määrittelemiseksi. 

Lääkehoito-komponentin pääluokkien käytön määrässä on isoja osastokohtaisia eroja eri-
tyisesti lääkitysten sivuvaikutusten huomiointi -luokan osalta. Osittain tilanteeseen vaikuttavat 
erot osastojen toiminnan luonteessa, mutta asian tarkempi tutkiminen olisi tarpeen ja kehittäisi 
lääkitystietojen kirjaamista sekä lääkehoidon toteuttamista. 

Suomalainen hoitotyön luokitus otettiin käyttöön vuonna 2003, mikä luonnollisesti vaikutti 
aikaisemman tutkimuksen tuloksiin [4]. Mitä tulee tähän tutkimukseen, luokituksen käytön 
määrän muuttumiseen on vaikuttanut osaltaan oppiminen. Yleisesti muutosten sopeuttaminen 
käytäntöön vie oman aikansa. Joka tapauksessa luokituksen käyttöönottoprosessi on edistynyt, 
mitä vahvistaa kirjaamisen väheneminen ilman luokituksen käyttöä. Toisaalta vuonna 2005 
tietueiden määrä aineistossa oli suurempi kuin vuonna 2004 mikä osaltaan vaikuttaa tuloksiin. 
Tämän tutkimuksen tuloksia lukiessa on syytä pitää mielessä, että yhdessä tietuessa on saatettu 
käyttää useita lääkehoitokomponentin pää- ja alaluokkia; tämän vuoksi kuviossa 1 esitetyt tulokset 
lääkehoitokomponentin käytöstä tietueissa eroavat taulukossa 1 esitetyistä lääkehoitokomponentin 
pää- ja alaluokkien käytön kokonaismäärästä. Tutkimusaineistoa tullaan hyödyntämään tulevai-
suudessa vapaamuotoisen tekstin analyysin lisäksi lääkitysten sivuvaikutusten huomiointi-luokan 
analysoinnissa lääkityspoikkeamien näkökulmasta. 
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Tiivistelmä 

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida, miten tietokoneavusteisen päätöksentuen perusedellytykset 
toteutuvat Päätöksentuki -hankkeen pilottialueilla. Sähköpostitse tehtyyn kyselyyn vastasi 806/2252 
terveydenhuollon ammattilaista. Vastausten mukaan lähes kaikki potilastyötä tekevät ammattilaiset 
käyttivät sähköistä potilaskertomusta, mutta käyttötavoissa oli huomattavia ammattiryhmäkohtaisia 
eroja. Ammattiryhmien välillä oli eroja potilastiedon rakenteisessa kirjaamisessa diagnoosiluoki-
tusten ja sähköisten lomakkeiden käytön osalta. Lähes puolet vastaajista arvioi oman tietoteknisen 
osaamisensa hyväksi tai erittäin hyväksi. Tulosten perusteella tietokoneavusteisen päätöksentuki-
palvelun perusedellytykset vaihtelevat vastaanottotyössä ja osastotyössä sekä ammattiryhmittäin. 
Tämä tulee ottaa huomioon suunniteltaessa päätöksentukipalvelun käyttöönottoja. 

Johdanto

Tietokoneavusteinen päätöksentuki parantaa hoitokäytäntöjä silloin, kun se tuottaa selkeitä hoi-
tosuosituksia normaalin työn lomassa oikea-aikaisesti juuri päätöksenteon hetkellä [1, 2]. Jotta 
päätöksentuen mahdollisuudet muuttuvat todellisuudeksi, on kehittämisessä ja käyttöönotoissa 
huomioitava käytännön työprosessit ja työntekijöiden tietotekninen osaaminen [3, 4]. 

Tietokoneavusteisesti ja automaattisesti toimivan päätöksentuen perusedellytykset ovat säh-
köisen potilaskertomusjärjestelmän käyttö potilaskontaktin aikana ja tiedon, vähintään diagnoosi-
en, kirjaaminen potilaskertomukseen rakenteisena [5]. Sähköinen potilaskertomusjärjestelmä on 
organisaatiotasolla käytössä varsin kattavasti [6] mutta ammattiryhmäkohtaisesta käyttöasteesta 
ei ole raportoitua tietoa. Rakenteisen kirjaamisen osalta on havaittu, että lääkäreiden diagnoosien 
kirjaamiskäytännöissä on huomattavia eroja sairaanhoitopiirien välillä [7]. Myös terveydenhuollon 
esimiehet ovat epävarmoja diagnoosiluokitusten käytön kattavuudesta [8].

Vuonna 2006 käynnistyneessä Päätöksentuki-hankkeessa kehitetään, testataan ja arvioidaan 
päätöksentukipalvelu, joka on käyttökelpoinen erilaisissa ympäristöissä ja tietojärjestelmissä [9]. 
Päätöksentukipalvelun pilottialueilla ammattilaisilta koottiin tietoa käytännön työssä toteutu-
vista ja päätöksentuen toimivuuden kannalta olennaisista asioista ennen käyttöönottoa. Tämän 
tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kattavasti eri ammattiryhmät käyttävät sähköistä 
potilaskertomusjärjestelmää, diagnoosiluokituksia ja tiettyjä sähköisiä lomakkeita työprosessien 
eri vaiheissa. Lisäksi haluttiin selvittää ammattilaisten tietotekninen osaaminen.
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Tutkimuskysymykset

1)  Miten terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät sähköistä potilaskertomusta työprosessinsa 
eri vaiheissa, ja eroavatko ammattiryhmät toisistaan?

2)  Millainen on terveydenhuollon ammattilaisten tietotekninen osaaminen?

Menetelmät

Kyselylomake laadittiin Päätöksentuki -hankkeen tutkimusryhmässä ja testattiin harkinnanva-
raisesti valituilla terveydenhuollon ammattilaisilla. Yhteensä 26 kysymyksen aihealueet olivat 
sähköiset tietojärjestelmät (yhdeksän kysymystä), hoitosuositukset (kuusi kysymystä), työ (kolme 
kysymystä) ja taustatiedot (kahdeksan kysymystä). Tämän artikkelin tulokset perustuvat kah-
teen tietojärjestelmien käyttöä koskevaan kysymykseen. Potilaskertomuksen käyttöä on mitattu 
absoluuttisena määränä työn eri vaiheissa, lääkitystietojen kirjauksen työnjakona ja rakenteista 
kirjaamista on mitattu diagnoosiluokitusten sekä sähköisten lomakkeiden (ATK-resepti ja labo-
ratoriolähete) käyttönä. Tietoteknistä osaamista on mitattu ammattilaisten itsearviona.

Sähköpostikysely tehtiin Kymenlaakson (KymSHP) ja Pohjois-Savon (PSSHP) sairaanhoito-
piireissä sekä Saarijärvi-Karstulan terveydenhuollon kuntayhtymässä Keski-Suomen sairaanhoito-
piirissä. Otoksessa olivat mukana kaikki lääkärit, sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon toisen 
asteen koulutuksen omaavat ammattilaiset KymSHP:ssä ja Saarijärvi – Karstulassa; poissulkien 
suun terveydenhuollon, laboratorion ja röntgenin ammattiryhmät. PSSHP:ssä olivat mukana 
diabeteksen hoitoon osallistuvat ammattilaiset. Tutkimusluvan antoivat organisaatioiden joh-
tavat viranhaltijat. Yksi terveyskeskus ja yhden terveyskeskuksen vuodeosastot eivät halunneet 
osallistua. 

Vastaukset analysoitiin käyttäen SAS-ohjelmaa. Vastaukset tarkasteltiin suorina jakaumina. 
Ryhmien väliset vertailut tehtiin käyttäen ristiintaulukointia ja Kiin neliö testiä luokittelevien 
muuttujien osalta ja Anovan F-testiä jatkuvien muuttujien osalta. Ryhmien väliset erot arvioitiin 
tilastollisesti merkittäviksi p:n arvolla <.05.

Tulokset

Yhteensä 2 252 ammattilaisesta, joille kysely lähetettiin, 806 (36 %) vastasi (taulukko 1). 
Potilaskertomusjärjestelmän käyttöä koskevaan kysymykseen vastanneista 96 prosenttia 

käytti ainakin yhtä sähköistä potilaskertomusjärjestelmää (taulukko 2). Perusterveydenhuollossa 
käytön kattavuus oli 99 prosenttia ja erikoissairaanhoidossa 92 prosenttia. Ei-käyttävien osuus 
(4 %) oli samansuuruinen kuin potilastyöhön osallistumattomien osuus. 

Vastaanottotyötä tekevistä perusterveydenhuollon ammattilaisista 77 prosenttia ja erikois-
sairaanhoidon ammattilaisista 61 prosenttia ilmoitti avaavansa sähköisen potilaskertomuksen 
ennen asiakkaan tuloa (taulukko 3). Osastotyössä työskentelevistä ammattilaisista yli 40 prosenttia 
ilmoitti, että ei koskaan käytä kierrolla sähköistä potilaskertomusta. Lääkitystiedon ylläpidon 
vastuu vaihteli huomattavasti sekä ammattiryhmittäin että terveydenhuollon sektoreittain ja 
sairaanhoitopiireittäin tarkasteltuna. Lähes puolet vastaajista ilmoitti, ettei asiaa ole sovittu työ-
yksikössä tai he eivät osaa sanoa. 
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Taulukko 1. Vastaajien sukupuoli, ikäjakauma, sairaanhoitopiiri, terveydenhuollon sektori, ammattiryhmä ja 
potilastyön osuus työajasta

Sukupuoli (n = ��2) n %

Nainen 703 88,2
Mies 89 11,2

Ikä (n = ���)
alle 35 102 12,9
35–44 258 32,7
45–54 327 41,5
55 tai yli 101 12,8

Sairaanhoitopiiri (n = �02)
KymSHP 423 52,7
PSSHP 326 40,7
Keski-Suomi 53 6,6

Sektori (n = ���)
Perusterveydenhuolto 434 54,3

Erikoissairaanhoito 361 45,2

Muu 4 0,5

Ammattiryhmä (n = ���)
Lääkäri 135 16,9

Sairaanhoitaja (Sh) 406 50,9

Terveydenhoitaja (Th) 146 18,3

Fysioterapeutti (Ft) 48 6,0

Osastonhoitaja (Oh) 45 5,6

Muu 18 2,3

Potilastyön osuus (n = ���)
Pääosin 620 78

Noin puoliksi 86 11

Jonkin verran 59 7

Ei ollenkaan 34 4

Taulukko 2. Sähköisten potilaskertomusjärjestelmien käyttö ammattiryhmittäin

Ammattiryhmä 
(n = ���)

Effica

%

Pegasos

%

Miranda

%

Mediatri

%

Prowell-
ness
%

Muu

%

Ei mitään

%
Lääkäri (n = 135) 52,6 20,7 20,0 0,7 0,7 16,3 2,2
Sh (n = 406) 72,7 11,8 8,9 0,0 3,0 8,1 3,9
Th (n = 146) 54,8 34,3 0,0 0,7 6,2 17,1 1,4
Ft (n = 48) 62,5 25,0 0,0 0,0 10,4 18,8 0,0
Oh (n = 45) 46,7 20,0 8,9 0,0 4,4 13,3 20,0
Muu (n = 18) 83,3 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 11,1
p <.0001 <.0001 <.0001 ns 0.02 0.006 <.0001
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Taulukko 3. Sähköisen potilaskertomusjärjestelmän käyttö työprosessin aikana ammattiryhmittäin

Lääkäri
%

Sh
%

Th
%

Ft
%

Oh
%

Muu
%

Vastaanottotyössä avaan 
järjestelmän*

n = 128 n = 242 n = 142 n = 45 n = 17 n = 9

Ennen asiakkaan tuloa 90,6 57,9 74,7 77,8 64,7 66,7
Vastaanoton kuluessa 6,3 20,7 21,8 6,7 23,5 11,1
Vastaanoton jälkeen 0,8 13,6 2,8 11,1 0,0 11,1
Vain tarvittaessa 2,3 7,9 0,7 4,4 11,8 11,1

Osastotyössä kierrolla käytän 
järjestelmää***

n = 67 n = 228 n = 2 n = 22 n = 11 n = 4

Aina 43,3 40,4 100 22,7 36,4 50,0
Joskus 28,4 16,2 0,0 22,7 9,1 0,0
En koskaan 28,4 43,4 0,0 54,6 54,6 50,0

Työyksikössäni on sovittu, että 
lääkitystietojen ylläpito potilas-
kertomuksessa on*

n = 131 n = 390 n = 139 n = 45 n = 41 n = 14

Lääkärin tehtävä 29,8 33,6 33,1 8,9 31,7 14,3
Hoitajan tehtävä 16,8 31,8 8,6 6,7 26,8 21,4
Ei ole sovittu 26,0 18,7 17,3 4,4 9,8 0,0
En osaa sanoa 27,5 15,9 41,0 80,0 31,7 64,3

Tilastollinen merkitsevyys: *= p <.0001, **= p <.05, ***= p-arvo ei ole tilastollisesti merkitsevä.

Yleisintä vastaajien joukossa oli olla käyttämättä diagnoosiluokitusta: 73 % vastaajista (taulukko 
4). Yleisimmin oli käytössä ICD-10 lääkäreillä. Lääkemääräyksiä tekevistä ammattilaisista 61 % 
ja laboratoriolähetteitä tekevistä ammattilaisista 83 % kirjoitti ne aina tietokoneella.

Vastaajista 46 prosenttia arvioi tietoteknisen osaamisensa hyväksi tai erittäin hyväksi, 49 pro-
senttia keskitasoiseksi ja 6 prosenttia huonoksi tai melko huonoksi. Lääkärit arvioivat muita am-
mattiryhmiä yleisemmin tietoteknisen osaamisensa huonoksi tai melko huonoksi (taulukko 5).

Taulukko 4. luokitusten käyttö, lääkemääräysten ja laboratoriolähetteiden tekeminen ammattiryhmittäin

Lääkäri
%

Sh
%

Th
%

Ft
%

Oh
%

Muu
%

Käytän diagnoosiluokituksia* n = 134 n = 389 n = 144 n = 48 n = 41 n = 18
Käytän ICD-10 84,3 11,3 4,9 31,3 17,1 33,3
Käytän ICPC 0,0 1,0 0,7 2,1 0,0 0,0
Käytän muuta luokitusta 0,0 1,3 0,7 4,2 0,0 0,0
Käytän useita 0,8 0,3 0,0 0,0 2,4 0,0
En käytä 14,9 86,1 93,8 62,5 80,5 66,7

Kirjoitan lääkemääräykset 
tietokoneella*

n = 134 n = 395 n = 143 n = 48 n = 44 n = 18

Aina 63,4 14,2 7,7 0,0 6,8 5,6
Joskus 18,7 7,9 2,8 0,0 0,0 0,0
En koskaan 12,7 3,3 4,2 4,2 0,0 5,6
En kirjoita lääkemääräyksiä 5,2 74,7 85,3 95,8 93,2 88,9

Teen laboratoriolähetteen 
tietokoneella*

n = 135 n = 406 n = 146 n = 48 n = 45 n = 18

Aina 61,5 55,9 86,3 0,0 40,0 16,7
Joskus 7,4 5,9 5,5 0,0 4,4 0,0
En koskaan 23,7 3,0 0,0 12,5 4,4 5,6
En tee lähetteitä 7,4 35,2 8,2 87,5 51,1 77,8

Tilastollinen merkitsevyys: *= p <.0001, **= p <.05, ***= p-arvo ei ole tilastollisesti merkitsevä.
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Taulukko 5. oma arvio tietoteknisestä osaamisesta prosentteina

Ammatti Erittäin hyvä Hyvä Keski-tasoinen Melko huono Huono

Lääkäri ( n = 134) 9,0 35,1 41,8 11,9 2,2
Sh (n = 403) 10,4 40,0 44,4 4,7 0,5
Th (n = 144) 6,3 28,5 61,1 2,8 1,4
Ft (n = 48) 14,6 29,2 50,0 6,3 0,0
Oh (n = 44) 6,8 38,6 50,0 4,6 0,0
Muu (n = 18) 5,6 50,0 44,4 0,0 0,0
p 0.0184

Pohdinta

Tulokset osoittavat, että tietokoneavusteisen päätöksentukipalvelun käyttöönoton perusedel-
lytykset vaihtelevat pilottialueilla sekä sähköisten potilaskertomusjärjestelmien käytön että 
potilastiedon rakenteisen kirjaamisen osalta. Sähköinen potilaskertomusjärjestelmä oli varsin 
kattavasti käytössä potilastyötä tekevissä ammattiryhmissä sekä perusterveydenhuollossa että 
erikoissairaanhoidossa, mikä vahvistaa ja myös laajentaa aikaisempaa käsitystä [6]. Kuitenkin 
sähköisten potilaskertomusjärjestelmien käyttö oli vähäisempää osasto- kuin vastaanottotyössä 
ja eroja oli myös ammattiryhmittäin. Osastotyössä sähköisen potilaskertomuksen käyttöön on 
siirrytty vähitellen, koska potilaskertomusjärjestelmät koetaan vielä osastotyössä keskeneräisinä 
[10] eikä langatonta verkkoa ole vielä joka osastolla [11]. 

Tietokoneavusteisen päätöksentuen oikea-aikaisuuden edellytyksenä on sähköisen potilaskerto-
muksen käyttö potilaskontaktin aikana [5]. Tämä toteutuu ammattiryhmittäin arvioituna parhaiten 
vastaanottotyössä toimivilla lääkäreillä, kun taas osastotyössä vain hieman yli 40 prosentin lääkärin 
osalta. Tässä tutkimuksessa potilaskertomustiedon paikkansa pitävyyttä arvioitiin vain lääkitystiedon 
ylläpidon vastuujakokysymyksellä ja on selvää, että siinä oli paljon epäselvyyttä. 

Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen osalta tutkimuksessa arvioitiin diagnoosiluokitusten ja 
sähköisistä lomakkeista ATK-reseptin ja laboratoriolähetteen käyttöä. Nämä voivat toimia päätök-
sentukipalvelun herätteinä, kun päätöksentukipalvelu on integroitu potilaskertomusjärjestelmään 
[12]. Tulosten perusteella myös muut ammattiryhmät kuin lääkärit käyttivät diagnoosiluokituksia 
ja tekivät ATK-reseptejä ja laboratoriolähetteitä. Varsinkin terveydenhoitajien enemmistö ilmoitti 
tekevänsä laboratoriolähetteen aina tietokoneella. Toisaalta lääkäreiden joukosta löytyi vielä niitä, 
jotka ilmoittivat, että eivät tee ollenkaan tai ainakaan säännöllisesti lääkemääräyksiä tai lähetteitä 
tietokoneella. Tulos vahvistaa käsitystä siitä, että tietoteknisten uudistusten tulee kulkea rinnakkain 
toimintaprosessien uudistamisen kanssa [4, 13]. 

Tietotekninen osaaminen oli terveydenhuollon ammattilaisten oman arvion mukaan vähintään 
keskitasoista ja jopa lähes 50 %:n mielestä hyvää tai erittäin hyvää. Tämä vahvistaa aikaisempaa 
käsitystä asiasta [6]. Hyvä tietotekninen osaaminen edistää tietokoneavusteisen päätöksentuen käyt-
töönottoa. 

Tutkimuksen vahvuutena oli, että se toteutettiin kolmen sairaanhoitopiirin alueella ja siihen 
osallistuivat kaikki keskeiset ammattiryhmät sekä erikoissairaanhoidosta että perusterveydenhuol-
losta. Heikkoudeksi tuli alhainen vastausprosentti, johon ovat voineet vaikuttaa sähköpostikyselyssä 
ilmenneet tekniset ongelmat ja terveydenhuollon kiireinen työtahti. Myös Päätöksentuki-hankkeen 
tuntemattomuus vastaajien keskuudessa on voinut vähentää kiinnostusta osallistua tutkimukseen. 
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Johtopäätökset

Tietokoneavusteisen päätöksentukipalvelun käyttöönotoissa on huomioitava sekä ammattiryh-
mäkohtaiset että vastaanottotyötä ja osastotyötä koskevat eroavaisuudet potilaskertomusjärjestel-
mien käytössä ja potilastiedon rakenteisessa kirjaamisessa. Päätöksentuen keskeisten edellytysten 
parantamiseen on panostettava samalla kun päätöksentukea otetaan käyttöön.
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Tiivistelmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, Health and Human Services Informatics, on oppi- ja 
tutkimusalana nuori Suomessa ja tässä muodossa ainutlaatuinen myös kansainvälisesti. Tässä 
artikkelissa on tarkoituksena kuvata oppiainetta ja sen tutkimusta sekä arvioida, miten oppiaineen 
paradigman ja identiteetin rakentamista tulisi jatkaa.

Johdanto

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, Health and Human Services Informatics, on oppi- ja 
tutkimusalana nuori Suomessa ja tässä muodossa ainutlaatuinen myös kansainvälisesti. Op-
piaine sai vakinaisen oppituolinsa vuonna 2005, jolloin se myös muuttui maisteriohjelmaksi. 
Tietohallintoa on kuitenkin opetettu jo vuodesta 2000 lähtien pääaineena Kuopion yliopistossa. 
Opetussisältöjen taustalla on International Medical Informatics Ass:n (IMIA) Health Informa-
tics-alueen opetussuunnitelma, jota on sovellettu Suomen oloihin. Tutkimuksellisesti alue on 
kehittynyt kansainvälisen informatics-alueen tutkimusta seuraten.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto on vakiinnuttamassa asemaansa sekä opetuksen 
että tutkimuksen saralla ja saavuttanut kehitysvaiheen, jossa on tarpeen sekä katsoa taaksepäin 
että luodata tulevaisuutta. Tässä artikkelissa onkin tarkoituksena paitsi kuvata nykytilaa, myös 
arvioida, miten sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan opetusta ja tutkimusta tulisi kehittää 
ja oppialan paradigmaa ja identiteettiä rakentaa edelleen. 

Käytämme tässä artikkelissa käsitettä tietohallinto silloin, kun tarkoitamme oppiainetta ja 
käsitettä tiedonhallinta silloin, kun tarkastelemme tieteenalaa. Molemmista käytetään kirjallisuu-
dessa englanninkielistä ilmaisua informatics, jota täydennetään tarvittaessa joko education- tai 
science-termillä. 

Uuden tieteenalan synty

Ilkka Niiniluoto toteaa, että uusia laitoksia, tutkimuskeskuksia ja yliopistojen tutkimusohjelmia 
syntyy jatkuvasti, ja että nykyisin yhä suurempi määrä akateemisia oppialoja etsii omaa paikkaansa 
ja identitteettiään. Tieteellisen toiminnan paradigmaattista kehitystä on perinteisesti lähestytty 
toisiaan seuraavien teorioiden sarjojen näkökulmasta, mutta tämä tapa ei ole riittävän ilmaisuvoi-
mainen kuvaamaan perinteisiin malleihin soveltumattomien, usein monialaisten uusien tieteiden 
luonnetta. Perinteiset mallit kuvaavat enemmän olemassa olevien tieteenalojen kasvua ja kehitystä 
kuin niiden syntyä. Niiniluoto ehdottaakin, että tieteen fragmentoitumisen seurauksena syntyvien 
uusien tieteenalojen kuvaaminen on kytkettävä joihinkin sosiaalisiin kategorioihin [1]. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto täyttää sellaiset Niiniluodon [1] mainitsemat 
tieteenalan sosiaaliset lisäehdot kuin täysipäiväisten ammattilaisten olemassaolon ja yliopiston 
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professuurin. Oppialan edustajat myös osallistuvat tieteellisen seuran toimintaan ja julkaisevat 
tutkimusta. Opetusministeriön vuosina 2003–2004 toteuttamassa määräaikaisten koulutusohjel-
mien arvioinnissa 12 arvioidusta koulutusohjelmasta sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto 
sijoittui kärkikolmikkoon, jota ei asetettu paremmuusjärjestykseen. Koulutusohjelman ansioina 
pidettiin erityisesti sen ajankohtaista sisältöä ja toteuksessa käytettäviä metodeja [2]. 

Niiniluodon kuvaamista uusien tieteiden malleista tiedonhallinta täyttää selkeimmin suunnit-
telutieteen tunnusmerkit. Yleisimmin suunnittelutiede syntyy jonkin toimialan intressin pohjalta, 
edistämään alan toimijoiden edustamien inhimillisten taitojen ja tekniikoiden tieteistymistä. 
Aluksi taidot ja tekniikat siirtyvät alan sisällä, mutta hiljalleen niistä muodostetaan sääntöjä, joita 
koetellaan ja testataan tieteellisin menetelmin ja selitetään tieteellisten teorioiden avulla. Suun-
nittelutieteen tyypilliset tulokset ovat teknisiä normeja, keinojen ja päämäärien suhteita koskevia 
normatiivisia väitteitä. Useimmiten suunnittelutieteen pohjana ovat muiden tieteiden ideat ja 
metodit, joiden avulla alalle siirtyvät luovat uuden tieteellisen koulutuksen ohjelman [1]. 

Tieteiden eriytyminen on toisaalta aiheuttanut ongelmia [3], mikä lisää vaatimusta tieteiden 
väliseen yhteistyöhön. Se voi ilmetä moni- tai poikkiteteisyytenä tai parhaimmillaan tieteiden-
välisyytenä. Tiedonhallinnan tutkimus on esimerkki monitieteisyydestä: eri alojen kysymyksen-
asetteluista, menetelmistä ja teoreettisista lähtökohdista tarkastellaan yhteistä tutkimusongelmaa 
tai -aluetta. Tutkimus tuottaa uudenlaista epistemologiaa lähtien tietohallinnon eri toimijoiden 
erilaisista tiede- ja ammatillista orientaatioista, joita kuvataan seuraavassa. 

 

Ammattialakohtaisia näkökulmia tiedonhallinnan tutkimukseen

Gravesin ja Corcoranin [4] mukaan hoitotyön tiedonhallinta on tietojenkäsittely- ja tietojär-
jestelmätieteen sekä hoitotieteen yhdistelmä, jonka tavoitteena on hoitotyön tiedonhallinta ja 
prosessointi hoitotyön toiminnassa. Goossenin [5] mukaan tutkimus kohdistuu siihen, kuka 
hoitotyössä tarvitsee mitä tietoa milloin ja missä sekä mihin tehtävään. Tutkimuksen keskeisiä 
lähestymistapoja, joiden mukaisesti tutkimuskysymykset ja -metodit suuntautuvat, ovat kommu-
nikatiivinen, analyyttinen, tekninen ja hallinnollinen lähestymistapa. Staggers, Gassert ja Curran 
[6, 7] puolestaan korostavat hoitotyön tiedonhallinnan kompetenssien merkitystä alan kehitty-
miseksi. Kompetenssit he määrittelevät hierarkkisesti neljällä vaatimustasolla: perusvalmiudet, 
kokeneen sairaanhoitajan, asiantuntijasairaanhoitajan ja innovaattorin eli uudistajan valmiudet. 
Sekä asiantuntijasairaanhoitajan että innovaattorin kompetensseihin sisältyvät kehittämistyö ja 
tutkimus.

Medical Informatics-oppiaineen taustatieteinä ovat muun muassa tietojenkäsittely- ja tieto-
järjestelmätiede, matematiikka, hallintotieteet sekä lääketieteen eri alat [8,  9, 10]. Näiden lisäksi 
on tunnistettu tarve laajentaa tiedetaustaa kognitio- ja kasvatustieteisiin sekä yhteiskuntatieteisiin 
terveydenhuollossa maailmalaajuisesti tapahtuvien paradigmamuutoksen myötä [11]. Tavoittee-
na on parantaa terveydenhuollon tehokkuutta ja laatua varmistamalla hoidossa tarvittavan tiedon 
prosessointi, haku, jakelu ja säilytys [8].

Sosiaalityön tiedonhallinta on hoitotyön tiedonhallinnan määritelmää mukaillen määritelty 
sosiaalityön (tieteenä) sekä tietojenkäsittely- ja tietojärjstelmätieteen yhdistelmäksi. Määrittelyyn 
on liitetty vahva eettinen näkökulma, sillä sosiaalityön asiakkaiden mahdollisuus osallistua tiedon 
keruuseen ja tulkintaan tietotekniikan välityksellä on usein rajoitettu, ja tietotekniikan käyttöön 
liittyy ammattilaisiin kohdistuva vahva vaatimus asiakkaan etujen valvojana ja ajajana [12]. 

Suomalaisen tiedonhallinnan tiedeperustan kulmakivenä on systeemiteoria ja siihen eri 
tavoin liittyvät tietojenkäsittely- ja tietojärjestelmätieteet sekä informaatiotutkimus. Substans-
silähtöisyytensä vuoksi tietohallinnon opetus sijoittuu yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan, ja 
yhteiskuntatieteistä sille ovat merkityksellisiä erityisesti hoitotiede, sosiologia ja organisaatiotut-
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kimus. Lisäksi tekniikan filosofialla ja innovaatioteorioilla on ollut vaikutus alan tutkimukseen. 
Tutkimusmetodologisista suuntauksista vahvoja ovat arviointitutkimuksen ja kehittävän työn-
tutkimuksen sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutusta tutkivan otteen merkitys. 

Tietohallinnon opetuksen kansainväliset esikuvat

Edellä mainitussa IMIAn terveydenhuollon informatics-alueen koulutusohjelmasuosituksessa 
koulutustarpeita ja -tavoitteita tarkastellaan kahden tietotekniikan käyttäjäryhmän: terveyden-
huollon ammattilaisten sekä tietohallintoasiantuntijoiden, osalta. Sisältöalueet ovat karkealla 
tasolla kuvattuna 1. tiedon prosesssoinnin metodit ja tekniikat, 2. lääketiede ja biotieteet sekä 
organisaatiotutkimus, 3. tietojärjestelmä- ja tietojenkäsittelytiede sekä matematiikka. Lisäksi 
IMIA esittää suositukset terveydenhuollon ammattilaisten koulutusohjelmiin sisällytettävälle 
informatics-alueen opetukselle ja erikseen informatics-asiantuntijoiden koulutukselle [13].

Australian koulutusohjelmasuosituksessa. tarkastellaan informatics-aluetta kolmesta kom-
petenssiroolista käsin: tietotekniikan käyttäjät, tietotekniikan ja tietoresurssien tuottajat sekä ko. 
tekniikan ja resurssien tutkijat ja kehittäjät. Tieto-taitokategorioita on viisi ja ne ovat: 1. health 
informatics-tiedot ja taidot, 2. informaatioteknologiaan liittyvät tiedot ja taidot, 3. ihmisiin ja 
organisaatio-osaamiseen liittyvät tiedot ja taidot; 4. kliiniset ja lääketieteelliset sekä niihin liittyvät 
tiedot ja taidot; sekä 5. muut tarvittavat tiedot ja taidot. Kompetenssirooli, tieto-taitokategorioiden 
laajuus sekä niiden kompleksisuus tuottavat yhdessä kullekin viidestä kategoriasta koulutukselli-
sen vaatimuksen eri osaamistasoille. Mallia on työstetty edelleen IMIAn mallista muun muassa 
liittämällä siihen pedagogisia elementtejä [14].

Kanadan koulutusohjelmasuosituksessa [15] kuvataan kolme ammattilaisroolia: tietojär-
jestelmäammattilaiset, informatics-alueen tutkijat ja opettajat sekä tietojärjestelmien käyttäjät, 
jotka käyttävät järjestelmiä potilaiden hoidossa, tutkimuksessa ja hoidon opetuksessa. Jokaisessa 
makrotason roolissa edellytetään erityisiä taitoja, tietoja ja kokemusta, joiden saavuttamiseksi kou-
lutusohjelma on laadittu. Mallin on tarkoitus toimia informaationa myös työnantajille sekä alasta 
kiinnostuneille, jotka voivat sen avulla arvioida omaa tai organisaatiossa tarvittavaa osaamista. 

Tiedonhallinnan tutkimus ja tietohallinnon opetus Suomessa 

Yllä kuvatuista lähtökohdista käsin olemme mallintaneet tietohallinnon tutkimuksen ja ope-
tuksen alaa Suomessa. Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa tiedonhallinnan tutkijoita ja 
tietohallinnon ammattilaisia, jotka toimivat välittäjina tietojärjestelmien tuottajien ja käyttäjien 
välillä. Kevääseen 2008 mennessä koulutusohjelmasta on valmistunut yli 50 maisteria (TtM tai 
YTM). Keskeiset opetussisällöt ovat
– sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta, jolla ymmärretään toiminnan, toimijoiden ja 

toimintamenetelmien muodostaman kokonaisuuden tiedon hallintaa hyvinvointipalveluiden 
tuottamisessa sekä julkisten, yksityisten että järjestöjen toiminnassa; 

– tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen osana palveluiden kehittämistä ja organisaation 
tietohuoltoa toiminnallisen, teknisen ja alueellisen muutosprosessin näkökulmasta, sekä 

– tiedon hallinnan tutkimuksellinen ja menetelmällinen osaaminen [16].

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto muodostaa monitieteisen kokonaisuuden, joka käyt-
tää hyväksi sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä ja liikkuu metodisesti aineistolähtöisen 
sisällönanalyysin ja tilastomatemaattisten menetelmien välisessä maastossa. Kuviossa 1 on esitetty 
tietohallinnon tutkimuksen ja opetuksen viitekehys. 
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Tiedonhallinnan toimintaympäristö muodostuu neljästä entiteetistä, joiden väliset yhteydet 
muodostavat tietohallinnon opetuksen ja tutkimuksen kentän. Toimijoilla tarkoitetaan sosiaali- 
ja terveydenhuollon palveluja käyttäviä tai tuottavia henkilöitä tai yhteisöjä. Tieto ymmärretään 
hierarkkisena jatkumona datasta viisauteen, tiedon arvoketjuna, jossa kompleksisuus ja verkosto-
maisuus lisääntyvät siirryttäessä tiedon jatkumolla yhä jalostetumpaan tietomuotoon. Toiminnalla 
tarkoitetaan palvelujen suunnittelua, toteutusta, käyttöä ja arviointia. Menetelmillä tarkoitetaan 
toiminnassa syntyneiden tietojen käsittelyyn, tallentamiseen ja välittämiseen liittyviä teknisiä ja 
sosiaalisia toimintatapoja [17]. Tiedonhallinnan tutkimus ei kohdistu pelkästään entiteetteihin, 
vaan myös niiden välisiin suhteisiin. 

kuVio 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon viitekehys [17]

Opetuksen ja tutkimuksen rinnalla toimii myös sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian 
tutkimusyksikkö Shiftec, joka tekee tietojärjestelmien arviointitutkimusta ja toimii opiskelijoiden 
harjoitteluympäristönä [18]. Opetuksen ja tutkimuksen sekä tutkimusyksikön yhteistyötä on 
teemoiteltu edellä kuvatun viitekehyksen mukaan jo aiemmin, mutta tulevaisuudessa yhteyttä on 
tarkoitus edelleen vahvistaa. Seuraavassa on esimerkinomaisesti kuvattu opetuksen ja tutkimuksen 
nykyisiä sisältöjä viitekehyksessä sekä hahmoteltu mahdollisia kehityslinjoja. Opetusisällöt on 
kuvattu koulutusohjelman nettisivuilla [19]. 

Tiedon ja toiminnan yhdistäminen kuvaa toimintaprosessien tiedonhallintaa koskevaa 
opetusta ja tutkimusta. Maisteriohjelman opetussisällöistä erityisesti tietohallinnon perusteet 
sekä tietämyksen hallintaa koskeva osio liittyvät tähän aihealueeseen. Aihetta on tutkittu pro 
gradu- töissä sekä sosiaalihuollon [20, 21] että terveydenhuollon osalta [22, 23, 24]. Aihealueen 
merkitys on ollut viime vuosina vahvassa kasvussa kansallisten sosiaali- ja terveysalan tietotek-
nologiahankkeiden myötä. Molemmissa hankkeissa luodaan perustaa tiedon rakenteille vuosiksi 
eteenpäin, ja tutkimusta tarvitaan sekä tehtyjen ratkaisujen arvioimiseksi että niiden tuottamien 
käytäntöjen kehittämiseksi edelleen.

Tieto- ja viestintätekniikan arviointia ja kehittämistä, joka muodostuu toiminnan ja mene-
telmien liittymäkohtaan, opetetaan sekä arviointitutkimuksen että tietojärjestelmien tutkimus 
ja kehittäminen -teemassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät-jakso sekä käytännön 
harjoittelu tukevat myös erityisesti tätä teemaa. Shiftec on arvioinut tietojärjestelmien ja toimin-
taprosessien toimivuutta [25, 26], ja aiheesta on tehty pro gradu -tutkielmia [27, 28]. Arvioin-
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titutkimukselle on tarvetta erityisesti tietojärjestelmien käyttöönoton yhteydessä, mutta myös 
organisaatiomuutokset aiheuttavat tutkimuksen tarvetta.  

Menetelmät ja toimijat yhdistyvät tiedon hallinnan ohjauksen ja osaamisen teemassa, jota 
opetetaan tietojärjestelmien käyttöönotto ja johtaminen -jaksolla. Myös tietoturva ja tietosuoja, 
joiden periaatteisiin tutustutaan omalla opintojaksolla, liittyvät tähän teemaan. Tietojärjestelmien 
käyttökoulutus on jatkuva haaste organisaatioille, ja sen tutkimusta tulisikin merkittävästi lisätä. 
Tiedon hallinta liittyy paitsi tietojärjestelmien yhteistoiminnallisuuteen, myös johtamisosaami-
seen hallinnon eri tasoilla.Pro gradu-tutkimuksissa aihetta on kartoitettu eri organisaatioissa 
[29, 30, 31, 32, 33].

Toimijoiden ja tiedon yhdistelmä liittyy tietosisältöihin ja tietoperustaan, mutta aihealue 
läpäisee tietohallinnon koko opetusta. Siihen paneudutaan erityisesti tietohallinnon teorioiden 
ja käsitteenmuodostuksen jaksolla. Aihepiiriä on tutkittu molemmista näkökulmista [34, 35].
Lisäksi opetusohjelmaan sisältyvät sekä tutkimusmenetelmien että erityisesti näyttöön perus-
tuvien tutkimusmenetelmien hallinnan teemat, jotka tukevat opiskelijoiden tutkimuksellista ja 
menetelmällistä osaamista. 

Merkittävänä haasteena edellisten lisäksi on tietohallinnon jatko-opiskelumahdollisuuksien 
luominen sellaisiksi, että se houkuttelisi sekä tietohallinnon että muita soveltuvia akateemisia 
loppututkintoja suorittaneita tiedonhallinnan tutkimuksen pariin.

Pohdinta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon rakentuminen tutkimus- ja oppialaksi on lähtenyt 
käyntiin suotuisasti. Koulutusohjelma täyttää sellaiset uuden tieteenalan syntyyn ja vakiintumi-
seen liittyvät ehdot kuin opetuksen vakinaisuus, tutkimustoiminnan käynnistäminen ja yhteistyö 
kansallisen ja kansainvälisen tutkimusyhteisön kanssa.   

Vaikka tietohallinnon kansainväliset lähtökohdat ovat hoitotieteen ja lääketieteen infor-
matics-alueella, Suomessa on kehitetty palvelujärjestelmän ominaispiirteet huomioon ottava 
tutkimuksellinen ja opetuksellinen kokonaisuus, mista esimerkiksi opinnäytetöiden ja alan tut-
kimusyksikön tuotosten kirjo on todisteena. Alan nuoruudesta huolimatta mielestämme voidaan 
jo nyt puhua – ainakin alustavasti – tietohallinnon tutkimusparadigmasta ja myös tutkimusalan 
omasta identiteetistä. 

Tulevaisuuden haasteina on opetussisältöjen että tutkimustoiminnan vahvistaminen. Opetuk-
sen osalta kyse on sisällön ja metodien laadusta ja ajantaisuudesta. Tutkimuksen osalta tarvitaan 
sekä jatkuvuuden turvaamista että prioriteettien entistä selkeämpää määrittelyä. Tietohallinnon 
kehitykselle merkittävien lähitieteiden, kuten muiden yhteiskuntatieteiden ja tietojärjestelmä-
tieteen, vaikutusta alan kehitykseen on tässä artikkelissa sivuttu vain ohimennen, ja se jääkin 
edelleen tarkasteltavaksi.

Lähteet

[1]  Niiniluoto, I. 2003. Totuuden rakastaminen. Tieteenfilosofisia esseitä. Otavan kirjapaino, Keuruu 
[2]  Puukka, J. 2004. Vakinaistaa vai ei ? Opetusministeriön selvitys rakennerahastovaroin    toteutetuista maisteriohjelmista. 

Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 18.   Opetusministeriö. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto.
[3]  Pakkasvirta, J. & Pirttijärvi, J. 2003. Monitiede vai monta tiedettä ? Näkökulmia poikkitieteiseen kulttuuri-, yhteiskunta- 

ja aluetutkimukseen. URL: <http://www.helsinki.fi/hum/renvall/monitieteisyys/>. Haettu 28.2.2008.
[4]  Graves, J.R. & Corcoran, S. 1989. The study of nursing informatics. Journal of Nursing Scholarship 21(4), 227–31.
[5]  Goossen, W.T. 1996. Nursing information management and processing: a framework and definition for systems analysis, 

design and evaluation. International Journal of Biomedical Computing 40(3), 187–95.
[6]  Staggers, N., Gassert, C.A., Curran, C. 2001. Informatics competencies for nurses at four levels of practice. Journal of 

Nursing Education, 4( 7), 303–313.



6�

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät

Stakes, Työpapereita 19/2008

[7]  Staggers, N., Gassert, C.A., Curran, C.A. 2002.Delphi Study to Determine Informatics Competencies for Nurses at Four 
Levels of Practice. Nursing Research. 51(6):383–390.

[8]  Jaspers, M. & Hasman, A. 2007. The new set-up of the medical informatics: Master of Science program at the University 
of Amsterdam. International Journal of Medical Informatics 76, 369–376.

[9]  Haux, R. 2004. Biomedical and health informatics education at UMIT - approaches and strategies at a newly founded 
university. International Journal of Medical Informatics 73, 127–138. 

[10]  Chiasson, M., Reddy, M., Kaplan, B. & Davidson, E. 2007. Expanding multi-disciplinary approaches to healthcare in-
formation technologies: What does information systems offer to medical informatics? International Journal of Medical 
Informatics 76, 89–97. 

[11]  Moehr, J.R. 2006. Where to in the Next Ten Years of Health Informatics Education ? Methods   of Information in Medicine 
45(3), 283–7.

[12]  Parker-Oliver, D. & Demiris, G. 2006. Social Work Informatics: A New Specialty. Social Work 51(2), 127–134.
[13]  Recommendations of the International Medical Informatics Association (IMIA) on Education in Health and Medical 

Informatics. 2000. Methods of Information in Medicine 39, 267–277. URL: <http://www.imia.org/>. Haettu 28.2.2008.
[14]  Australian Health Informatics Educational Framework. URL: <http://www.achi.org.au/documents/publications/Health_

Informatics_Educational_Framework_20060326.pdf>. Haettu 28.2.2008.
[15]  Covvey, H.D., Zitner, D. & Bernstein, R.M. 2002.Pointing the way: Competencies and Curricula in Health Informatics. 

URL: <http://www.informatics-review.com/thoughts/pointing.html.> Haettu 28.2.2008.
[16]  Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma. Esittely URL:<http://www.uku.fi>. Haettu 28.2.2008.
[17]  Saranto, K., Jylhä, V., Kuusisto-Niemi, S., Häyrinen, K. & Ensio, A. 2008. Tiedonhallinnan tutkimus ja tietohallinnon 

koulutus – monitieteistä yhteistyötä muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa.Premissi 1, 43–45.
[18]  URL: <http://www.uku.fi/tht/shiftec.shtml/ >. Haettu 29.2.2008.
[19]  URL: http://www.uku.fi/tht/lomakkeet.shtml. haettu 29.2.2008
[20]  Kalliovalkama, K. 2005. Asiakkaaseen liittyvä tieto palveluasumisessa ja vanhainkodissa. Pro gradu-tutkielma. Kuopion 

yliopisto.
[21]  Santamala, H. 2006. Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia luokituksen käytöstä asiakastyössä. Pro gradu-tutkielma. Kuopion 

yliopisto.
[22]  Huovila, M. 2007. Sähköisen potilaskertomuksen ydintietojen käyttö lähetteissä. Pro gradu-tutkielma. Kuopion yliopis-

to.
[23]  Hoffren, T. & Parkkonen, T. 2003. Johdon tietojärjestelmän käyttäjät ja käytettävyys päätöksen teossa. Pro gradu -tut-

kielma. Kuopion yliopisto.
[24]  Hautsalo, A. 2002. Diabeetikon hoitoketjun multimediatieto. Toimintaprosessien mallintaminen osana tietojärjestelmien 

kehittämistyötä. Pro gradu -tutkielma. Kuopion yliopisto.
[25]  Ensio, A. & Ryynänen, O-P. (toim.) 2007. Akuutin sydänpotilaan hoitoketjun arvioinnin kaksi näkökulmaa. Kuopion 

yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 141. Kuopion yliopisto. 
[26]  Klemola, L., Saranto, K. & Ensio, A. 2005. Sydänpotilaan ja elektiivisen ortopedisen lonkkapotilaan hoitoketjun tiedon-

kulku Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä. Loppuraportti 23.6.2005.
[27]  Hännikäinen, K. 2007.Sähköinen lääkemääräysjärjestelmä apteekin henkilöstön arvioimana. Pro gradu-tutkielma. 

Kuopion yliopisto.
[28]  Virkkunen, M. 2007. Tiedon hyödyllisyys. Tietojärjestelmän käytettävyyden ja soveltuvuuden arviointi. Pro gradu-tut-

kielma. Kuopion yliopisto.
[29] Hannula, A. 2007. Kokemuksia Pegasos-järjestelmän opiskelusta verkkoympäristössä Helsingin terveyskeskuksessa. Pro 

gradu -tutkielma. Kuopion yliopisto.
[30]  von Fieandt, N. 2005. Henkilöstön tietotekninen osaaminen ja koulutustarve terveydenhuollossa. Pro gradu-tutkielma. 

Kuopion yliopisto.
[31]  Reponen, K. 2006.Terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvallisuus henkilöstön arvioimana.
[32]  Jylhä, V. 2007. Terveydenhuollon verkkopalvelun tarjoama tieto ja sen vaikutukset. Asiakkaiden ja henkilökunnan 

näkökulmat. Pro gradu -tutkielma. Kuopion yliopisto.
[33]  Niiranen, P. 2005. Tiedonhallinta vanhusten turvapuhelinjärjestelmien palveluketjuissa. Pro gradu-tutkielma. Kuopion 

yliopisto.
[34]  Lehmuskoski, A. 2006. Asiakastieto lastensuojelun laitoshuollossa. Pragmaattinen näkökulma lastensuojelun asiakirjoihin. 

Pro gradu -tutkielma. Kuopion yliopisto.
[35]  Kortelainen, P. 2005. Sosiaali- ja terveydenhuolto matkalla tietoyhteiskuntaan - tarkastelun kohteena aineettomat pääomat. 

Pro gradu -tutkielma. Kuopion yliopisto.



66

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät

Stakes, Työpapereita 19/2008

Tiedon laadussa tunnistetut ongelmat: case diabetespotilas
Merja Miettinen

Kuopion yliopistollinen sairaala
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

merja.ma.miettinen@kuh.fi

Tiivistelmä

Artikkelissa kuvattavassa tutkimuksessa tutkittiin tiedon laatua terveydenhuollon potilastieto-
järjestelmissä. Taustana tutkimukselle toimii päätöksenteon tukijärjestelmän käyttöönotto ja sen 
tiedon laadulle asettamat vaatimukset. Tiedon sisällön ja muodon laatu ovat keskeisiä tekijöitä 
päätöksentukijärjestelmän käyttöönotossa, sillä päätöksentuen toiminta edellyttää rakenteista ja 
kirjaustavaltaan standardoitua tietoa. Tutkimuksen aineisto kerättiin kolmesta sähköisestä potilas-
tietojärjestelmästä ja menetelminä käytettiin aineiston tilastollista ja laadullista analyysia. Tutki-
muksen perusteella sähköisiin potilasjärjestelmiin tallennettavien tietojen laatuun liittyy ongelmia: 
samaa tietoa tuotetaan eri lähteissä, tietoja on määritelty puutteellisesti tai epätarkasti ja tietoa 
myös puuttuu. Tietoja kirjataan usein vapaamuotoisena tekstinä, mikä vaikeuttaa tietojen saantia 
ja siirrettävyyttä. Rakenteista tiedon tallennusta ei välttämättä käytetä, vaikka tietojärjestelmä 
tarjoaisikin siihen mahdollisuuden. 

Johdanto

Tieto on nykyisin organisaatioiden yksi keskeisistä toiminnan edellytyksistä ja enenevässä määrin 
tietämys on myös organisaatioiden pääomaa, johon niiden liiketoiminta perustuu. Tehostaakseen 
omaa toimintaansa organisaatiot pyrkivät kiinnittämään huomiota tiedon tuotantoon ja sen 
hallintaan. Tästä esimerkkinä ovat lukuisat tietämyksen hallintaan keskittyvät tutkimukset ja 
organisaatioissa käynnistetyt IT-projektit [1]. Myös terveydenhuollossa tietohallinnon kehittämi-
sestä on kehittynyt merkittävä tavoite. Useissa maissa kehitystrendinä on erillisten järjestelmien 
integroiminen ja tietojen yhtenäistäminen standardoinnin avulla, sekä järjestelmien kehittäminen 
kansallisiksi tai ylikansallisiksi asiakaslähtöisiksi palvelujärjestelmiksi. [2, 3, 4] Suomessa tavoit-
teeseen pyritään rakentamalla valtakunnallista tietojärjestelmäarkkitehtuuria, joka muodostaa 
yhtenäisen kansallisen sähköisten potilas- ja reseptitietojen käsittely- ja arkistointijärjestelmän. 

Tietojen standardoinnilla ja yhtenäisten luokitusten käyttöönotolla sekä tietojen systemaattisella 
käsittelyllä on keskeinen merkitys tietojen laadulle ja tietojen paremmalle siirrettävyydelle sekä orga-
nisaation sisäisissä että organisaatioiden välisissä järjestelmissä. [2, 3, 4] Rakenteinen, standardoitu 
tieto säästää aikaa potilastietojärjestelmien kehitystyössä ja mahdollistaa tietojen siirrettävyyden, sekä 
erilaisten tietokonepohjaisten hoitosuositusten ja parhaita käytäntöjä kuvaavien toimintamallien liit-
tämisen tietojärjestelmiin [5]. Rakenteinen tieto mahdollistaa myös päätöksenteon tukijärjestelmien 
liittämisen sähköisiin potilastietojärjestelmiin. 

Vaikka tieto on organisaatioiden keskeistä pääomaa, sen hallinta ja tehokas hyödyntäminen 
on edelleen ongelmallista. Tietoa tuotetaan, jaellaan ja käytetään organisaatioissa useiden erilaisten 
roolien kautta ja useissa eri työtehtävissä. Kuhunkin työtehtävään liittyy organisaation työntekijän 
roolin kautta tulevia vastuita ja tiedonkäsittelytehtäviä. Lisäksi työntekijän henkilökohtaiset taidot ja 
osaaminen vaikuttavat tehtävien suorittamiseen. [6] Prosessi, jossa tietoa tuotetaan, ja ihmiset, jotka 
tietoa tuottavat, vaikuttavat ratkaisevasti tietojen laatuun. Tietoa saatetaan tallentaa järjestelmään 
väärässä prosessin vaiheessa tai oman toiminnan merkitystä tietojenkäsittelyn kokonaisprosessissa 
ei ymmärretä, jolloin järjestelmään voidaan tallentaa epätäsmällisiä tietoja. Vaikeuksia voi aiheutua 
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myös käytettävästä teknologiasta. Esimerkiksi samaa tietokenttää käytetään tietojen tallennuksessa 
eri tilanteissa eri tavoin, mikä heikentää tietojen laatua. [7] 

Tyypillisesti tiedon laatua on tutkittu tiedon muotoon liittyvänä ominaisuutena ja tiedon si-
sällöllisenä laatuna [8, 9]. Tietojen laatuun vaikuttaa kuitenkin myös koko tiedon tuotantoprosessi, 
joka kattaa tietokonelaitteistojen ja ohjelmistojen lisäksi organisaation prosessit, toimintamallit ja 
tiedontuotantoprosessiin liittyvät roolit ja tehtävät. Tiedon laatuongelmat voidaan yleistää a) tiedon 
sisäisiin laatuongelmiin, jonka tuloksena tieto jää käyttämättä, b) tiedon saatavuuteen liittyviin on-
gelmiin, joka ilmenee käyttäjälle erilaisina tiedon käyttöön saamisen esteinä ja c) tiedon kontekstin 
huomioimiseen liittyviin laatuongelmiin, jotka vaikeuttavat tiedon hyödyntämistä. [8]

Yleisin syy tiedon sisäisiin laatuongelmiin (a) on se, että samalle tiedolle on monta lähdettä, joissa 
tietoa tuotetaan. Eri lähteissä tuotettu tieto on keskenään ristiriitaista, jolloin epäluotettavaksi luoki-
teltu tieto jää lopulta käyttämättä. Tiedon saatavuuteen liittyvät ongelmat (b) johtuvat usein teknisistä 
esteistä tai tiedonsaantia rajoittavista tekijöistä. Erityisesti tämä on huomattavissa terveydenhuollossa, 
jossa rajoitettu pääsy potilaan tietoihin voi muodostua esteeksi kattavan ja yhtenäisen potilastiedon 
käytölle. Tiedon ymmärrettävyys tai tiedon tulkittavuus voivat myös muodostaa esteitä informaation 
saatavuudelle. Esimerkiksi tietojen rakenteistamisessa käytetään useita koodistoja, joiden väliset erot 
vaikeuttavat tiedon hyödyntäjän tulkintaa tiedosta. Tietojen kontekstiin liittyvät laatuongelmat (c) 
voidaan luokitella puutteelliseksi tai epätäydelliseksi tiedoksi, epätarkasti määritellyksi tiedoksi tai 
datan koostamiseen liittyviksi ongelmiksi. Kontekstiin liittyviä ongelmia esiintyy erityisesti hajaute-
tuissa ympäristöissä yhdistettäessä useissa eri tietolähteissä tuotettua tietoa. [8]

Tutkimuksen tavoitteet ja käytetyt laatukriteerit

Tutkimus toteutettiin osana päätöksentuen hankekokonaisuutta, jossa Pohjois-Savon sairaan-
hoitopiirissä yhteistyössä Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kanssa testataan ja pilotoidaan 
päätöksentukijärjestelmää yhdistettynä ProWellness Diabetesjärjestelmään. Tutkimusongelmana 
oli tutkia, onko päätöksentukijärjestelmän käyttöönsä saama tieto laadukasta ja mistä mahdolliset 
laatuongelmat johtuvat. Lisää tavoitteista ja taustasta on kerrottu [10]. 

Tutkimus jaettiin kahteen vaiheeseen: ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin Diabetesjärjestelmään 
tallennetun tiedon laatua ja toisessa vaiheessa diabetespotilaasta sähköisiin potilaskertomusjärjes-
telmiin tallennetun tiedon laatua. Ensimmäisessä vaiheessa päätöksentukipalvelun kannalta tiedon 
sisältöön liittyvä laatuvaatimus tarkoitti, että tieto on olemassa ja saatavissa päätöksentukipalvelun 
käyttöön. Tiedon muotoon liittyvä laatuvaatimus tarkoitti, että tieto on tallennettu ja saatavissa ra-
kenteisessa muodossa. Tutkimuksen toisessa vaiheessa laatukriteerit täyttyivät, jos eri järjestelmien 
sisältämä tieto oli keskenään vastaavaa, esimerkiksi kummastakin järjestelmästä löytyi sama diagnoosi. 
Tiedon muodon osalta laatukriteeri täyttyi, jos kummastakin järjestelmästä löytyi sama diagnoosi 
rakenteisessa muodossa. Rakenteisen muodon kriteereinä tutkimuksessa käytettiin diagnooseille 
ICD-10 -luokitusta, lääkityksille ATC-lääkenimikkeistöä ja laboratoriotuloksille Kuntaliiton labo-
ratoriotutkimusnimikkeistöä. Tutkimuksen tiedon laatukriteerit on tiivistetty taulukkoon 1.

Taulukko 1. Tutkimuksen tiedon laatukriteerit

Vaihe 1: Tiedon laatu Diabetesjärjestelmässä Vaihe 2: Tiedon laatu verrattaessa eri järjes-
telmissä olevaa tietoa

Tiedon 
sisältö

Tieto on olemassa ja saatavissa päätöksen-
tuen käyttöön

Eri järjestelmissä sijaitseva ja päätöksen-
tuen käyttöönsä saama tieto on keskenään 
vastaavaa

Tiedon 
muoto

Tieto on saatavissa päätöksentuen käyttöön 
rakenteisessa muodossa

Tieto on saatavissa päätöksentuen käyttöön 
rakenteisessa muodossa
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Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisistä potilastietojärjestelmistä. Ensimmäisessä vaiheessa 
aineisto koostui Diabetesjärjestelmästä kopioidusta tietokannasta ja toisessa vaiheessa tutkittava 
aineisto kerättiin tuotantokäytössä olevista potilaskertomusjärjestelmistä. Diabetesjärjestelmän 
tietokannan tutkimus tehtiin anonyymille aineistolle, jossa potilaiden henkilötiedot oli korvattu 
keinotekoisilla tunnisteilla. Tutkimuksen suorittamista varten kopioituun tietokantaan luotiin 
erilliset näkymät, jotka sisälsivät potilaskohtaisesti tiedot kaikista järjestelmään tallennetuista 
1) diagnooseista, 2) lääkitystiedoista ja 3) mittaustuloksista. 

Toisessa vaiheessa aineisto kerättiin Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion sosiaali- ja 
terveyskeskuksen sähköisiin potilaskertomusjärjestelmiin tallennetuista tiedoista. Tutkimuksen to-
teuttamista varten kummassakin organisaatiossa haettiin tutkimusluvat. Satunnaisotantaa käyttäen 
Diabetesjärjestelmän kuopiolaisista potilaista poimittiin 50 potilasta, joiden tiedot esitarkastettiin. 
Esitarkastuksen tavoitteena oli tarkastaa, että otokseen mukaan valittavista potilaista löytyisi tietoja 
sekä sairaalan että terveyskeskuksen järjestelmistä. Potilaita karsiutui pois vielä tietojen analysoin-
tivaiheessa ja lopulliseksi otoskooksi muodostui 14 potilasta, joiden tiedot tutkimuksen toisessa 
vaiheessa analysoitiin. 

Tietojen laatua tutkittiin sekä ensimmäisessä että toisessa vaiheessa diagnoosien, lääkitystie-
tojen ja mittaustulosten osalta. Ensimmäisen vaiheen aineisto käsiteltiin pääosin kvantitatiivisin 
menetelmin MS Excel 2003 –ohjelmistolla ja tuloksia täydentävästi kvalitatiivisesti. Aineistoa 
kuvaavat jakaumat ja tunnusluvut tuotettiin sekä potilaskohtaisesti että koko aineistoa kuvaavina 
tunnuslukuina. Toisen vaiheen tutkimukseen poimittujen potilaiden tiedot analysoitiin sekä Kuopion 
kaupungin diabetesvastaanotolla ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa diabetespotilaita hoitavien 
erikoislääkärien kanssa. Tietoja tutkittiin rinnakkain organisaation käyttämästä sähköisestä poti-
laskertomuksesta ja ProWellness Diabetesjärjestelmästä. Kuopion kaupungin diabetesvastaanotolla 
käytössä on Pegasos- ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Miranda-potilaskertomusjärjestelmä. 
Tilanteet nauhoitettiin ja tutkimustilanteessa potilaan tietojen analysoinnin tulos kirjattiin etukäteen 
suunnitellulle lomakkeelle. 

Tulokset

Tutkimuksen perusteella Diabetesjärjestelmään tallennettujen tietojen määrästä ja tiedon laa-
dusta syntyi melko kattava kuva. Järjestelmään oli tallennettu 4 148 potilaan tietoja, joka vastaa 
vajaata puolta (42%) potilaista, jotka Pohjois-Savossa saavat Kelan myöntämää erityiskorvausta 
diabeteksen takia. Diabetesjärjestelmän aineiston tutkimustulokset on raportoitu kirjoittajan pro 
gradu -tutkielmassa ja osin tuloksia on käsitelty [11]. Tässä artikkelissa kootaan yhteen joitakin 
tutkimuksen kummassakin vaiheessa keskeisesti esille tulleita tuloksia. 

Tietojen sisältö: samaa tietoa tuotetaan eri lähteissä 

Diabetesjärjestelmän aineiston yksi keskeinen tutkimustulos oli toisteisten diagnoositietojen 
kirjaaminen. Potilaille oli kirjattu samoja diagnoositietoja potilaan hoitoon osallistuvissa eri 
yksiköissä. Vaikka kyseessä on yksi yhtenäinen alueellinen tietokanta, potilaan antama suos-
tumus tietojen käsittelyyn ja organisaatiokohtaiset käyttäjätunnukset rajoittavat potilastietojen 
saatavuutta, jolloin samoja diagnoositietoja oli tallennettu kahdessa eri hoitopaikassa. Esille tuli 
myös tietojen kirjaamisen toinen ääripää: potilaan eri hoitopaikoissa tallennetut tiedot olivat 
vain osittain samat ja pahimmassa tapauksessa eri organisaatioissa kirjatut tiedot poikkesivat 
täysin toisistaan. 
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Toisen vaiheen tulokset ovat hyvin samansuuntaiset kummankin organisaation osalta: suu-
rimmassa osassa tapauksia organisaation sähköisestä potilaskertomusjärjestelmästä ja Diabetesjär-
jestelmästä oli saatavissa erilaista tietoa. Yleisimmin potilaan tietoihin tallennettu diabetestyyppi 
oli sama, mutta tiedot potilaan liitännäisdiagnooseista ja lääkitystiedot poikkesivat kummassakin 
organisaatiossa. Useissa tapauksissa tietoja oli kirjattu kahteen järjestelmään, mutta tyypillisesti vii-
meisimmän käynnin tiedot olivat jääneet päivittämättä Diabetesjärjestelmään ja uusin ja täsmällisin 
tieto löytyi organisaation potilaskertomusjärjestelmästä. Varsinkin lääkitystietoja järjestelmiin oli 
kirjattu hyvin vaihtelevasti ja vain murto-osassa tutkituista tapauksista järjestelmistä oli saatavissa 
samat tiedot (taulukko 2). Useissa tapauksissa lääkitystietoja myös puuttui kokonaan, mikä ilmentää 
käytännön järjestelyä, jossa diabeetikon seuranta ja hoitovastuu on kerrallaan vain yhdessä hoito-
paikassa. Diagnoosi- ja lääkitystietojen vastakohtana olivat laboratoriotulokset, jotka käytännössä 
kaikissa tapauksissa vastasivat sisällöllisesti toisiaan. Vaikka laboratoriotulokset eivät siirry labora-
toriojärjestelmistä organisaatioiden potilaskertomusjärjestelmiin, niiden tulokset oli saneltu yleisesti 
hyvin kertomusteksteihin. 

Taulukko 2. organisaation sähköiseen potilaskertomukseen ja Diabetesjärjestelmään tallennettujen lääkitys-
tietojen sisällöllinen vastaavuus.

Lääkitystietojen vastaavuus (n = 1�) org. A org. B

kummassakin järjestelmässä samat tiedot 1 2

tietoja kummassakin järjestelmässä, mutta tiedot eivät täsmällisesti samoja 
(viimeisin tieto päivitetty vain toiseen järjestelmään)

8 6

tietoja kummassakin järjestelmässä, mutta tiedot ovat erilaiset 1 -

tietoja vain toisessa järjestelmässä 3 4

ei tietoja kummassakaan järjestelmässä 1 2

Tietojen muoto: haasteena vaihtelevat kirjaamistavat

Pääasiassa tutkimukseen sisältyneet potilaskertomusjärjestelmät eivät vielä mahdollista tietojen 
rakenteista tallennusmuotoa, joka sisältäisi laatukriteereissä esitetyn luokituksen, vaan tiedot 
tallennetaan suurelta osin vapaana tekstinä kertomustekstin joukkoon. Eniten rakenteista tiedon 
tallennusta tutkituista järjestelmistä oli Diabetesjärjestelmässä, joka käyttää laatukriteereissä mai-
nittuja luokituksia tiedon tallennukseen. Pegasos-potilaskertomusjärjestelmän tietyissä osioissa 
diagnoosien ja reseptien tallennuksessa on mahdollista hyödyntää rakenteista muotoa. 

Diabetesjärjestelmän osalta esille tuli lääkitystietojen vaihteleva tallennustapa. Osa potilaiden 
lääkitystiedoista oli tallennettu rakenteisessa muodossa, mutta tietosisällöissä oli vaihtelevuutta 
ja saman tietokentän sisälle oli tallennettu eri määrä tietoja. Esimerkiksi Primaspan-lääkitystä 
oli tallennettu 12 erilaisella yhdistelmällä. Lääkkeen nimi -kenttään sisältyi mm. seuraavia yh-
distelmiä: 
– pelkkä lääkityksen nimi, esim. primaspan tai Primaspan
– lääkitys + vahvuus, esim. Primaspan 100 mg tai Primaspan 50 mg, tai pelkkä vahvuus ilman 

”mg”: Primaspan 100 
– lääkitys + vahvuus + annosteluohje, esim. Primaspan 100 mg x 1 tai Primaspan 50 mg x 1.

Joissakin tapauksissa lääkitykset oli kirjattu rakenteisena tietona ohjelman pudotusvalikkojen 
kautta, mutta niiden käytettävyyttä päätöksentukijärjestelmässä rajoittavat puuttuvat ATC-koo-
dit, joita puuttui yhteensä 4,73 prosenttia lääkitystiedoista. Lääkitystietoja oli tallennettu myös 
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vapaana tekstinä erilliseen lisätieto-kenttään, josta tiedot eivät ole päätöksentuen käytettävissä. 
Myös vapaan tekstin sisällä lääkitystietoja kirjataan eri tavoin. Kun käyttäjä voi kirjoittaa tiedot 
vapaana tekstinä kertomukseen ja tietoa ei pakoteta tiettyyn rakenteiseen muottiin, tietojen 
kirjaamistapa vaihtelee. Vapaasti kirjoitetussa tekstissä lääkitysten yhteydessä ei yleensä käytetä 
ATC-koodeja ja esimerkiksi diagnoosin sijainti ja ilmaisutapa kertomustekstin sisällä vaihtelee. 
Diabetes-diagnooseja oli kirjattu mm. seuraavasti: ”E11”, ”E11 diabetes mellitus”, ”potilaalla on 
tyypin kaksi diabetes”, ”tyypin 1 diabeetikko”, ”sairastanut diabetesta 7-vuotiaasta”, ”tabletti-in-
suliinihoitoinen diabetes” ja ”insuliinihoitoinen diabeetikko”.

Pohdinta

Tutkimuksessa tuli esille [8] luokituksen mukaisia tietojen laatuongelmia: a) samaa tietoa tuo-
tetaan eri lähteissä, b) tietojen saannissa on ongelmia ja c) tietoja on määritelty puutteellisesti 
tai epätarkasti. Suurin osa kahteen järjestelmään kirjatuista tiedoista ei vastannut sisällöllisesti 
toisiaan, vaan eri lähteissä esiintyi ristiriitaista tietoa. Tietojen rajoitettu saatavuus aiheuttaa 
tietojen tallennusta eri lähteisiin: tieto ei ole ollut saatavissa sitä tarvittaessa, jolloin tietoa on 
kysytty uudelleen ja se on tallennettu uudelleen tietojärjestelmään. Tietojen esitysmuoto myös 
poikkesi eri lähteissä ja saman lähteen sisällä: diagnooseja ja lääkitystietoja oli kirjattu järjes-
telmiin vaihtelevin tavoin, tietoa myös puuttui. Järjestelmiin tallennetun tiedon laatu ei ollut 
kaikilta osin tutkimuksen laatukriteerien mukaista, ts. rakenteista, luokiteltua tietoa ei vielä ole 
ollut mahdollista tallentaa. 

Tietojärjestelmät eivät pysty paikkaamaan puutteita tiedon laadussa, kuten ihminen pystyy, 
esimerkiksi ymmärtämään eri tavoin ilmaistujen taudinkuvausten tarkoittavan samaa sairautta. 
Vapaamuotoiselle tekstille on omat tarpeensa ja kaikkea tietoa ei ole tarkoituksenmukaistakaan 
kirjata rakenteisena. Päätöksentukijärjestelmän kannalta tilanne on vaativa nykyisten järjestelmien 
tarjoamiin mahdollisuuksiin nähden: kaikilta osin tiedon laatu ei vielä yllä vaadittavalle tasolle, eli 
tieto ei ole riittävissä määrin rakenteisessa muodossa. Paljon tietoa jää myös puuttumaan joko siksi, 
ettei sitä ole tallennettu järjestelmään tai se on tallennettu väärässä muodossa. 

Päätöksentuen käytön edellytyksenä on diagnoosi- ja lääkitystietojen kirjaamistavan yhtenäistä-
minen ja etenkin kirjaaminen rakenteisena tietona. Tietojen tulisi olla myös aidosti yhteiskäyttöisiä 
ja saatavissa vastaanottotilanteessa sekä toiminnallisesti (lupa käyttää tietoja) että teknisesti (järjes-
telmien tekniset ominaisuudet). Tietojen parempi saatavuus vähentäisi toisteisesti tallennettavien 
tietojen määrää ja todennäköisesti järjestelmiin kirjattu tietosisältö olisi yhdenmukaisempi potilaan 
todellisen tilanteen mukaan, sekä yhden organisaation sisällä että eri hoitopaikkojen kesken. Toisaalta 
suuri haaste jatkokehitykselle on se, ettei kaikkia tietoja kirjata rakenteisessa muodossa, vaikka tieto-
järjestelmä tarjoaisi siihen mahdollisuuden. Yksittäisissä tilanteissa tiedon rakenteinen tallennustapa 
koetaan työläämmäksi kuin vapaamuotoisen tekstin tallennus, mutta kirjaamistapojen muutoksessa 
tulisikin katsoa pidemmälle tulevaisuuteen: rakenteisesta kirjaamisesta saavutettava hyöty kumuloituu 
ajan kanssa, kun tieto yhtenäistyy ja käyttäjällä on saatavissa paremmin potilaan kokonaistilannetta 
vastaava tietokokonaisuus eri järjestelmiin sirpaloituneiden osatotuuksien sijaan. 
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Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista tietojärjestelmäark-
kitehtuuria ja sen kansallista koordinaatiota vertailemalla sitä Englannissa tehtyihin ratkaisuihin 
sosioteknisessä viitekehyksessä.

Terveydenhuollon alan työ on luonteeltaan vuorovaikutteista ja käytännönläheistä sekä tulkin-
nallisuuteen perustuvaa. Viitekehyksen avulla pyrittiin löytämään arkkitehtuurin kannalta keskeisiä 
suunnittelun periaatteita ja osoittamaan arkkitehtuurikehityksen haasteet.

Artikkeli perustuu kirjoittajan pro gradu-tutkielmaan. Työ palkittiin 10 000 euron tunnuspal-
kinnolla kansallisessa gradukilpailussa, jonka teemana oli: miten tehdä Suomesta maailman johtava 
terveydenhuollon pelikenttä?

Tutkimuksen mukaan osa Englannissa esiin nousseista ongelmista saattaa toteutua myös Suo-
messa. Jotta arkkitehtuuri vastaisi alan tarpeita, edellyttää sen kehittäminen syvällistä perehtymistä 
alan prosesseihin ja sosioteknisen järjestelmäteorian periaatteiden noudattamista.

Johdanto

Tulevaisuuden haasteiden edessä on pohdittava uudenlaisia tapoja tuottaa väestön tarvitsemat 
palvelut. Verkottuva terveydenhuoltojärjestelmä muuttaa tiedon hyödyntämisen luonnetta. Tie-
dolla ei ole loppukäyttäjää, eikä sitä voida pitää enää loppuun käytettynä [1]. Henkilökohtaisen 
lääkärin sijaan potilasta hoitaa joukko eri organisaatioissa työskenteleviä sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattilaisia. Tiedonvälityksen ja organisaatioiden välisten tietojärjestelmien merkitys 
korostuvat [2, 3].

Suomessa on käynnistetty kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäark-
kitehtuurihanke. Arkkitehtuurin keskeiset osat; valtakunnallisesti yhtenäinen sähköinen po-
tilaskertomus, potilaskertomusten kansallinen arkisto ja sähköinen lääkemääräys muuttavat 
tulevina vuosina alan tietojen hallintaa ja välitystä perusteellisesti. Arkkitehtuurin mukainen 
kansalaisen katseluyhteys omiin potilastietoihinsa tulee muuttamaan käsityksiä myös omasta 
terveydestämme.

Englanti on toiminut kansallisen arkkitehtuurin kehittämisen edelläkävijänä. Kansallinen 
terveydenhuollon tietoteknologiaohjelma National Programme for IT in the NHS (NPfIT) käyn-
nistettiin vuonna 2002. Ohjelma ei ole kuitenkaan edennyt odotetusti. Kustannusten arviointi, 
aikataulujen mitoitus, heterogeeniset tietojärjestelmät ja niiden sisältämät sotkuiset tietosisällöt, 
muuttuvat vaatimukset, puutteelliset määrittelyt ja lääkäreiden sekä alan muun henkilöstön sitout-
taminen ovat tuottaneet ennakoimattomia ongelmia, eivätkä järjestelmätoimittajat ole kyenneet 
tuottamaan hankkeen mukaisia sähköisiä potilaskertomusjärjestelmiä. [4]

Väestön tarvitsemat palvelut on tulevaisuudessa pystyttävä tuottamaan entistä tehokkaam-
min, mutta nopeaa ja helppoa teknologiaratkaisua ei ole olemassa. Yhtenäinen koko alan kat-
tava tietojärjestelmäarkkitehtuuri on vastaus tulevaisuuden haasteisiin. Sen koko potentiaalin 
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hyödyntäminen kuitenkin edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja sen 
prosessien uudistamista.

Tutkimuksen teoreettinen tausta

Tutkimuksen viitekehyksesi valittiin sosiotekninen järjestelmäteoria, jonka keskeiset periaatteet 
on muodostettu Tavistock-instituutin tutkijoiden hiilikaivoksissa suorittamien tutkimusten 
aikana [5]. 

Trist ja Bamforth havaitsivat, että tuloksellinen toiminta edellytti organisaation teknisen ja 
sosiaalisen osajärjestelmän yhteensovittamista ja näiden muodostaman kokonaisuuden huomi-
oimista. Osajärjestelmät ovat itsenäisiä, mutta vuorovaikutuksessa keskenään. Tekniseen osajär-
jestelmään kuuluvat prosessit, tehtävät ja työssä käytettävä teknologia. Sosiaalinen osajärjestelmä 
sen sijaan keskittyy henkilöihin liitettäviin määreisiin kuten arvoihin, asenteisiin, taitoihin, 
henkilöiden välisiin suhteisiin sekä palkkiojärjestelmiin ja hallintorakenteisiin. [6]

kuVa 1. Sosioteknisen järjestelmän osat [6]

Riippuvuussuhteet osajärjestelmien tekijöiden välillä eivät kuitenkaan välttämättä ole ilmeisiä. 
Uuden organisaatiorakenteen, työskentelytavan tai tietojärjestelmän käyttöönotolla saattaa olla 
kokonaisuuden kannalta arvaamattomat vaikutukset [7]. Sosioteknisen teorian mukaan tuotan-
tojärjestelmän tuloksellisuus riippuu siitä, miten sosiaalinen osajärjestelmä pystyy vastaamaan 
teknologisen osajärjestelmän asettamiin vaatimuksiin [8].

Sosioteknisen järjestelmäsuunnittelun periaatteiden mukaan henkilöiden, joiden työhön 
järjestelmä vaikuttaa, on myös päästävä osallistumaan sen suunnitteluun. Tehtävät ja toimenkuvat 
tulee määritellä ainoastaan niin tarkasti kuin on ehdottoman tarpeellista. Vaikka usein onkin 
tarpeen määrittää mitä tulisi tehdä, ei sitä, miten tehtävät suoritetaan, ole välttämätöntä määritellä 
yhtä laajasti. Sosioteknisessä suunnittelussa keskeistä on monitoimijuusperiaate, jonka mukaan 
järjestelmä tulee suunnitella siten, että sen elementeillä on monitahoisia tehtäviä. [9, 10]

Organisaatiosuunnittelun tavoitteena tulee olla työelämän korkea laatu. Tämä käsite on 
kuitenkin subjektiivinen, sillä yksilöiden odotukset työn vastuullisuuden, vaihtelevuuden tai 
esimerkiksi työssä oppimis- ja etenemismahdollisuuksien suhteen vaihtelevat yksilöittäin. Järjes-
telmällä tulisi kuitenkin olla myös kyky ratkaista mahdolliset poikkeustilanteet. Jos nämä tilanteet 
pyritään ratkaisemaan välittömästi tapahtumapaikallaan, annetaan järjestelmälle mahdollisuus 
kehittyä ja vähennetään valvonnan tarvetta. Tietojärjestelmät tulee suunnitella siten, että kaikki 
tehtävän kannalta olennainen informaatio on saatavilla juuri siellä missä sitä tarvitaan. [9, 10]

Terveydenhuoltoalan taloudelliset ja poliittiset paineet nopeisiin tuloksiin johtavat helposti 
ratkaisuihin, joilta odotetaan paljon, mutta jotka käytännössä epäonnistuvat. Tuloksena on usein 
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teknologiasovellus, joka jättää alleen sosioteknisen järjestelmän muut elementit [7, 11]. Teknisen 
osajärjestelmän suunnittelu vaatii ensin syvällistä perehtymistä työkäytäntöihin, joihin se vaikut-
taa. Paras mahdollinen ratkaisu saavutetaan usein luovasti yhdistelemällä uusia ja vanhoja työ-
menetelmiä ja tekniikoita. [12] Suunnittelun tulee olla iteratiivinen prosessi. Jatkuva suunnittelu, 
toteutukset, arviointi ja parantaminen muodostavat kehäprosessin, jossa optimoidaan yhteisesti 
teknistä ja sosiaalista osajärjestelmää. [9, 10]

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäarkkitehtuurin kansallinen 
ohjausjärjestelmä

Lait sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon sähköisestä käsittelystä ja sähköisestä lääke-
määräyksestä ja sekä niihin liittyvät valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut: valtakunnallisesti 
yhtenäinen sähköinen potilaskertomus, potilaskertomusten kansallinen arkisto ja sähköinen lää-
kemääräys määrittävät suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäarkkitehtuurin. 
Arkkitehtuurikehitystä koordinoi kuvan 2 kaltainen valtakunnallinen ohjausjärjestelmä.

kuVa 2. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kansallinen koordinaatio [1]

Kansaneläkelaitos vastaa sekä sähköisestä potilaskertomusarkistosta että sähköisestä lääkemää-
räyksestä. Arkkitehtuurin vaatiman koodistopalvelun sisällöstä vastaa Sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskus ja varmennepalvelusta terveydenhuollon oikeusturvakeskus. Saman 
toimittajan potilaskertomusjärjestelmää käyttävien organisaatioiden klusterihankkeiden tavoit-
teena on ottaa käyttöön valtakunnalliset määrittelyt sähköisissä potilaskertomusjärjestelmissä. 
Toimintaa ohjaa Sosiaali- ja terveysministeriön alainen neuvottelukunta.
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Menetelmät

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää: 1) Vastaako Suomen uusi sosiaali- ja terveyden-
huollon tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja sen koordinaatio alan tarpeita? 2) Onko Englannissa esiin 
nousseilla ongelmilla mahdollisuus toteutua myös meillä Suomessa? 3) Miten mahdolliset ongelmat 
voidaan välttää? Tutkimuksellisena näkökulmana on tapaustutkimus. Metodologisesti täsmällisem-
min määriteltynä; eri aineistoja ja menetelmiä yhdistävä tapauskohtainen arviointitutkimus.

Haastatteluihin valittiin yhteensä viisi alan kokenutta asiantuntijaa, joiden työkokemus 
tietohallinnon alalta oli yhtä poikkeusta lukuun ottamatta yli 30 vuotta. Kaikilla haastatelluilla 
oli erityiskokemusta terveydenhuollon tietohallinnosta ja haastatteluhetkellä he työskentelivät 
johtavissa asemissa eri sairaanhoitopiireissä. Haastateltavien valinnalla pyrittiin mahdollisimman 
laajaan sairaanhoitopiirien edustukseen erityisesti maantieteellisestä ja tietojärjestelmäympäris-
tönäkökulmasta. Ensisijainen valinnan kriteeri oli alan asiantuntemus ja pitkäaikainen henkilö-
kohtainen käytännön kokemus.

Haastattelut kestivät 45 minuutista tuntiin ja ne toteutettiin pääsääntöisesti haastateltavien 
työhuoneissa. Osa haastatteluista jouduttiin kuitenkin pitkien välimatkojen johdosta toteuttamaan 
puhelimitse. Haastatelluille annettiin mahdollisuus kommentoida anonyymisti. Tavoitteena oli 
luoda ilmapiiri vapaamuotoiselle keskustelulle ja mahdollistaa tutkimuksen kohteena olevien 
henkilöiden mahdollisimman luonteva ilmaisu. Asiantuntijahaastattelujen lisäksi suoritettiin 
vielä kaksi erillistä haastattelua, joissa kartoitettiin tilannetta STM:n sekä terveydenhuollon tie-
tojärjestelmäpalveluista vastaavan KELA:n näkökulmista. STM:n puolesta haastatteluun osallistui 
kehityspäällikkö Pentti Itkonen ja KELA:sta kehittämispäällikkö Erkki Aaltonen.

Englanti valittiin vertailukohdaksi, koska kansallisesti keskitettyyn tietovarantoon perustu-
vaan arkkitehtuuriin ei ole päädytty muualla kuin Englannissa ja Suomessa. Englannin hanketta 
on seurattu eri medioissa erittäin tiiviisti ja siihen liittyen on ehditty tehdä runsaasti myös tie-
teellistä tutkimusta [13, 14, 15, 16, 17]. Viimeisten vuosien aikana hankkeesta on laadittu myös 
laajoja virallisia katsauksia [4, 18].

Muiden maiden arkkitehtuurikehitys on edennyt Englantia hitaammin ja niiden lähtökoh-
dat ja tavoitteet poikkeavat olennaisesti Suomen toteutuksen kannalta. Vertailua suorittaessa 
on kuitenkin huomioitava erot maiden terveydenhuoltojärjestelmän organisaatiorakenteissa. 
Englannin hankkeen aikaisempi ajankohta ja perusjärjestelmien autoritäärinen uudistus lisäävät 
sen riskejä.

Haastattelujen tulokset

Laadullisen haastatteluaineiston analyysimenetelmäksi valittiin teemoittelu, jonka tarkoituksena 
on nostaa esiin empiirisestä aineistosta tutkimuskysymyksiä valaisevia teemoja. Arviot Suomen 
hankkeen aikatauluista vaihtelivat täysin epärealistisesta toteuttamiskelpoiseen. Poikkeuksetta 
nousi esiin kysymys, miten kansallisten palvelujen käyttöönotto määritellään? Vaarana on, että 
potilastietoja viedään kansalliseen arkistoon tiukan aikataulun puitteissa niiden käytettävyyden 
kustannuksella.

Terveydenhuollon tietohallinnon kansallisen arkkitehtuurin toteuttamisen resursseja käsitel-
täessä haastattelu rajattiin koskemaan nykyisiä järjestelmiä, osaamista, henkilöstöä ja rahoitusta. 
Kaikki vastaajat toivat esille, että yhteisen kansallisen tahtotilan löydyttyä rahoitus ei ole kehityksen 
kannalta kriittinen tekijä. Sen sijaan osaaminen ja henkilöstö koettiin ongelmia muodostaviksi 
resursseiksi. Erityisen kiivasta osaamisen ja henkilöstön rekrytointia alalle ei tunnistettu. Hank-
keen kokonaiskustannuksista ei ole pystytty esittämään tarkkoja arvioita.
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Nykyisten järjestelmien asema suhteessa kansalliseen arkkitehtuurin todettiin määräyty-
vän myöhemmin arkkitehtuuritoteutuksen perusteella. Kansallisen arkiston toiminnallisuuden 
katsottiin määräävän nykyisten alueellisten tietojärjestelmien roolin jatkossa, jos keskeiset 
potilastietojen käsittelyominaisuudet siirretään osaksi kansallisia palveluita, saattaa nykyisten 
järjestelmien asema muuttua merkittävästi.

Kansallisen koordinaation lisääntymistä pidettiin myönteisenä asiana. Sen todettiin mah-
dollistavan vuoropuhelun poliittisella tasolla ja tiivistävän yhteistyötä muissa ministeriöissä 
tehtävien kehityshankkeiden kanssa. Ammattihenkilöstön osallistaminen koettiin hankalaksi 
asiaksi, koska kansallisia yhteisiä hyväksi todettuja käytäntöjä ei ole luotu ja toimintatavat ja 
mielipiteet vaihtelevat ammattikuntien sisällä. Alan ammattihenkilöstön ottamista mukaan 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäarkkitehtuurin kansalliseen ohjausjärjestelmään 
kuitenkin kannatettiin.

Kansallisen arkkitehtuurikehityksen prioriteetteja tiedustellessa suurin osa haastateltavissa 
korosti kansallisen sähköisen potilasarkiston merkitystä. Esiin nousi myös näkemys, jonka mukaan 
kansallinen arkkitehtuuri ratkaisee ainoastaan juuri potilasasiakirjojen sähköisen arkistoinnin 
ongelman eikä palvele muita terveydenhuollon prosesseja. Tämän näkemyksen mukaan kansal-
lista arkkitehtuuria ei tulisi nähdä ainoastaan arkistoteknisenä ratkaisuna vaan monen ihmisen 
työhön ja organisaatioon suoraan vaikuttava toiminnan muutoksena.

Englannin hankkeen ongelmat ja opetukset

Taulukossa 1 on esitetty Englannissa esiin nousseet kansallisen arkkitehtuurihankkeen ongelmat, 
joilla on tutkimuksen perusteella mahdollisuus realisoitua myös Suomessa. Lisäksi esitellään 
ratkaisuja, joiden avulla ongelmien seuraukset voidaan välttää.

Taulukko 1. englannin hankkeen ongelmat ja opetukset
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Englannin esimerkin ja haastattelutulosten lisäksi on syytä huomioida, että uuden lainsäädännön 
myötä vastuu tietojärjestelmien yhtenäistämisestä on Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen 
tietohallinnon neuvottelukunnalla. Asetus alueellisesta yhteistyöstä edellyttää kuitenkin sai-
raanhoitopiirejä ja sen alueen kuntia sopimaan alueellisen tietohallinnon järjestämisestä. Lisäksi 
erikoissairaanhoitolain muutos velvoittaa sairaanhoitopiirejä alueidensa tietojärjestelmien yhte-
näistämiseen.

Pohdinta

 ”Erityinen tarve meillä on saada nykyistä paremmin yhteensopiva tietoverkosto terveyden-
huollon alalle. Voimavaroja on hukattu valtavasti rakentamalla eri puolilla maata omia 
järjestelmiä. Kun puolustusvoimien tulevaa johtamisjärjestelmää parhaillaan laaditaan, 
on itsestään selvää, että tietojärjestelmästä tulee yksi ja yhtenäinen tehokkuuden saavut-
tamiseksi. Terveydenhuollossa tarve on vähintään yhtä suuri. Meidän onkin löydettävä 
yhdessä kuntakentän kanssa nykyistä selvempi keskitetty ohjausjärjestely tietotekniikan 
tehostamiseksi ja taloudellisten säästöjenkin saamiseksi alalla.”

 –  pääministeri Matti Vanhanen SuPerin liittokokouksessa Helsingissä 9.6.2004

Lait sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja sähköisestä lää-
kemääräyksestä ovat astuneet voimaan ja kehitys kohti kansallista arkkitehtuuria on aloitettu 
myös Suomessa. Pääministeri Vanhasen esittämä valtakunnallinen keskitetty ohjausjärjestelmä 
on rakentumassa tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja sen koordinaation ympärille. Verkottuvan 
palvelujärjestelmän tai kansalaisen hoitoon osallistumisen edellyttämät ratkaisut saattavat kui-
tenkin jäädä toteutumatta, ellei tutkimuksen osoittamiin ongelmiin varauduta tai sosioteknisen 
järjestelmäsuunnittelun periaatteita noudateta.

Valtakunnallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri mahdollistaa kokonaan uudenlaisia toimin-
tamalleja. Kansalaiset, alan julkisen ja yksityisen sektorin palveluntarjoajat, apteekit, Kansanelä-
kelaitoksen, vakuutusyhtiöt ja lääketeollisuuden yhdistäviä, koko kentän leikkaavia, yhteiseen 
tietojärjestelmäarkkitehtuuriin perustuvia prosesseja kehittämällä saadaan Suomesta alan johtava 
pelikenttä, jonka innovaatiot herättävät varmasti huomioita myös ulkomailla!
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Tiivistelmä

Prosessimallinnus on yleinen osa toiminnan ja teknologian kehittämishankkeiden työtä. Mallinnusta 
voidaan tehdä eri lähestymistavoilla ja abstraktiotasoilla yhdistäen monia eri menetelmiä. Tässä 
artikkelissa tarkastellaan nelitasoista toiminnan ja prosessien kuvauksen lähestymistapaa, jota on 
hyödynnetty palveluarkkitehtuuriin liittyvässä terveydenhuollon mallinnuksessa. Työssä käytetyn 
materiaalin sekä saatujen kokemusten pohjalta on viitteitä siihen, että: 1) yleiskuva-tasoisilla kuva-
uksilla pystytään havainnollistamaan hyvin kehittämisen kohdealuetta, 2) prosessitason nykyisillä 
kuvaustavoilla ei kattavasti pystytä kuvaamaan terveydenhuollon monimuotoisia työnkulkuja, 3) 
toimintotason kuvauksia yleistämällä ja uusilla tavoilla yhdistelemällä voidaan saavuttaa merkit-
tävää uudelleenkäyttöä ja tukea monimutkaisia mallinnuksen kohteita, 4) tarkimman mahdollisen 
tason tavoittelu mallinnuksessa voi johtaa suureen työmäärään ja vaikeuttaa kehittämisen tavoit-
teiden kannalta keskittymistä olennaiseen.

Johdanto

Toimintaprosessi on suoritettavien tehtävien kokonaisuus, joka käynnistyy tietystä tapahtumasta 
ja joka tuottaa tietyn tuloksen. Toimintaprosessilla on asiakas, omistaja ja tyypillisesti useita eri 
vaiheita. Prosessien mallinnuksella pyritään lisäämään ymmärtämystä organisaation toiminnasta, 
työnkuluista tai tehtävien etenemisestä tai tunnistamaan parannustarpeita sekä määrittelemään 
parannuksia ja tehostuksia toimintaan (Rubin ym. 2005). Pidemmälle vietynä prosessimallin-
nusta hyödynnetään yhdenmukaistamaan toimintaa, automatisoimaan prosessin vaiheita, pa-
rantamaan toiminnan seurantaa sekä simuloimaan toiminnan muutoksia ja niiden vaikutuksia. 
Mallinnusmenetelmillä kuvataan tyypillisesti eri toimijoita ja niiden suorittamia toimintoja sekä 
näiden toimintojen suhteita toisiinsa esimerkiksi prosessin etenemisen tai tiedonkulun suhteen. 
Tämä vaatii yleensä tietoa sekä organisaation rakenteesta, toimintaprosesseista että toiminnan 
tavoitteista. Prosesseja voidaan kuitenkin mallintaa monista eri näkökulmista; esimerkiksi asi-
akkaan, työntekijän, johdon ja tietojärjestelmien näkökulmat samaan kokonaisuuteen voivat olla 
hyvinkin erilaisia. Perinteisessä prosessimallinnuksessa (BPM, Business Process Management, 
prosessijohtaminen) korostuu johdon ja tuotannon tehostamisen näkökulma, ja prosessin etene-
mistä kuvataan tyypillisesti tietyn tehtävän ja tuloksen edistämisen näkökulmasta läpi erilaisten 
toimintojen ja toimipisteiden (Smith & Finegar 2003).

Prosessiautomaatioajattelun eri näkökulmia edustavat ihmistä tukeva järjestelmä ja ih-
misen tukema prosessi (Jenz 2003). Ihmistä tukeva järjestelmä auttaa käyttäjää suorittamaan 
tietyn tehtävän, ja varsinaisesta prosessin etenemisestä vastaa käyttäjä. Ihmisen tukema prosessi 
toimii päinvastoin: prosessi etenee automaattisesti, ja ainoastaan tilanteissa joissa järjestelmä 
ei pysty etenemään sille annettujen toimintaohjeiden avulla, ihmisen osallistuminen prosessin 
suoritukseen on tarpeen. Terveydenhuollossa ollaan, muiden toimialojen tuntumassa, yhä 
enemmän siirtymässä kohti ihmisen tukemia prosesseja. Tämä edellyttää kuitenkin yhteyksien 
rakentamista henkilöiden ja organisaatioiden toiminnan sekä automatisoinnin mahdollistavien 
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tietojärjestelmien välille. Automatisoitavissa olevat tehtävät on kuvattava tarkkoja ja determinis-
tisiä kuvaustapoja käyttäen. 

Tekes-rahoitteisen SerAPI-hankkeen ”Prosessit ja palvelut”-osiossa kuvattiin vuosina 2006-
2007 projektin osapuolten kanssa valituilla kohdealueilla esimerkkejä prosessien sekä sovellus-
palvelujen mallinnuksesta ja määrittelystä. Tavoitteena oli mm. prosessiesimerkkien tuottaminen 
siten, että tuotokset palvelevat ratkaisujen palvelupohjaista kehittämistä ja sovelluspalvelujen 
tunnistamista terveydenhuollossa (Mykkänen ym. 2007). Tässä artikkelissa kuvataan lyhyesti 
prosessimallinnukseen liittyviä johtopäätöksiä saatujen kokemusten ja käytettyjen mallien poh-
jalta.

 
Menetelmät: prosessien kuvaustasot

SerAPI-hankkeen Prosessit ja palvelut -työkohteessa prosessien ja toiminnan kuvaustavat ja 
kuvaukset liitettiin neljään mallinnuksen kuvaustasoon, joihin on yhdistettävissä useimmat proses-
sien kuvaamisen näkökulmat tai tarkkuustasot käytetyistä mallinnusmenetelmistä riippumatta:
1. yleiskuva-taso: toimintaympäristö, kokonaiskuva toiminnasta,
2. prosessitaso: yhden valitun prosessin kuvaus,
3. toimintotaso: prosessin yhden vaiheen tai toiminnon tarkempi kuvaus,
4. teot ja välineet -taso: tarkat kuvaukset, rajapinnat tietojärjestelmiin (mukaan lukien käyttäjän 

ja sovelluksen vuorovaikutus).

Yleiskuvan osana kuvattavia seikkoja ovat mm. toimintakokonaisuudet, organisaatiot, orga-
nisaatioyksiköt, tunnistetut prosessit sekä kaikkien edellisten väliset yhteydet. Prosessitasolla 
kuvataan yleensä useiden osallistujien välisiä työnkulkuja. Toimintotasolla kuvaukset keskittyvät 
tietyn toimijan tai yksikön suhteellisen samanlaisena säilyvien tehtävien kuvaukseen, ja kuvat-
tavat tehtävät voivat sisältää useita peräkkäisiä toimenpiteitä tai vaiheita. Teot ja välineet -tasolla 
tarkoituksena on tuottaa yksityiskohtaista tietoa toimenpiteistä ja välinetarpeista, jota voidaan 
hyödyntää myös tietojärjestelmien ja sovelluspalveluihin suunnittelussa.

Yleiskuvatasolla kuvaustapoina käytettiin mm. prosessikarttoja sekä graafisia kuvauksia toi-
minnan kokonaisuudesta. Prosessitasolla hyödynnettiin erilaisia prosessikaavioita, mukaan lukien 
BPMN-kaavioita (Business Process Modeling Notation) ja UML:n (Unified Modeling Language) 
aktiviteettikaavioita. Toimintotasolla kuvauksiin käytettiin mm. tarkennettuja prosessikaavioita, 
työnkulkukaavioita ja toiminatarinoita. Teot ja välineet-tasolla toimintatarinat, käyttötapauskuvaukset 
sekä tarkat tieto- toiminto- ja sovelluspalvelumäärittelyt olivat käytettyjä kuvaustapoja. Prosessi-, 
toiminto- ja teot ja välineet- tasoilla hyödynnettiin taulukkomuotoisia sanallisia kuvauksia, ja kaikilla 
tasoilla käytettiin myös vapaamuotoisia sanallisia kuvauksia. 

Materiaali: prosessikuvausesimerkit

Prosessit ja palvelut -työkohteessa tuotettiin mallinnusesimerkkejä endoskopian tutkimus-
prosessista (hoidollinen tukiprosessi) sekä äitiyshuollon alueella (palvelujen kokonaisuus). 
Mallinnusesimerkkien kohteiksi valittiin tarkoituksella erilaiset (suppea ja laaja) kokonaisuudet, 
jotta kuvaustapoja ja menetelmiä voitaisiin kokeilla erityyppisissä tilanteissa. Kuvausesimerkkien 
tuottamisessa nojauduttiin ensisijaisesti valmiiseen materiaaliin useista eri lähteistä sekä mate-
riaalin käsittelyyn ja täydennyksiin mm. hankkeen työpajoissa.

Endoskopian mallinnusesimerkissä tuotettiin yleiskuva-tasolla prosessikartta, prosessita-
solla prosessinkuvaustaulukko sekä pää- ja alitoimintojen prosessikaavioita, toimintotasolla 18 
toiminnonkuvaustaulukkoa ja tekojen sekä välineiden tasolla 25 käyttötapauskuvausta sekä 12 
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sovelluspalvelukuvausta, jotka liitettiin prosessikuvausten toimintoihin. Kuviossa 1 esitetään 
kyseiset esitoimenpiteet-pääprosessin toiminnot ja niiden käyttötapaukset.

Äitiyshuollon koko palvelukokonaisuudesta tuotettiin yleinen kuvaus. Erikoissairaanhoidon 
osuudesta kuvattiin tarkemmin äitiyspoliklinikan osuus ja synnytys. Näistä kokonaisuuksista 
tuotettiin esimerkkikuvauksia eri kuvaustapoja käyttäen toimintotasolle asti, esimerkiksi synny-
tyskokonaisuudesta 16 toimintojen kuvaustaulukkoa. Synnytyksestä tuotettiin lisäksi esimerkki 
tekojen ja välineiden tasolla tapahtuvasta tarkemmasta käyttötapauskuvauksesta. Kuvauksissa 
ei tunnistettu tarvittavia sovelluspalveluja ja tietojärjestelmiä, vaan ne keskittyivät prosessien ja 
toiminnan kuvaamiseen tuettavan toiminnan näkökulmasta ja ylemmillä kuvaustasoilla.

Myös muissa SerAPI-hankkeen soveltamiskohteissa käytettiin vastaavia mallinnusmene-
telmiä ja kuvaustapoja. Esimerkiksi ajanvarausrajapintojen vaatimukset ja rajaukset -vaiheessa 
(Tuomainen ym. 2005) tuotettiin toimintatarinoita ajanvarauksesta perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon välillä, moniajanvarauksesta, call center:in kautta tehtävästä ajanvaraukses-
ta sekä asiakkaan oma-ajanvarauksesta. Näissä kohteissa ei kuitenkaan huomioitu yhtä tarkoin 
mallinnuksen eri tasoja.

kuVio 1. endoskopiaesimerkin prosessi-, toiminto- ja teot ja välineet -tasojen kuvausten kohteita

Tulokset: havainnot ja kokemukset terveydenhuollon 
prosessimallinnuksesta 

Prosessit ja palvelut -mallinnusesimerkeissä tutkittiin, kokeiltiin tai kehitettiin 23 erilaista pro-
sessien, toimintojen ja tietojen mallintamiseen käytettävissä olevaa kuvaustapaa, joista viittä 
käytettiin eri mallinnustasoilla ja useita käytettiin eri kohteiden kuvaamiseen. Samalla kehitet-
tiin menetelmärunko kuvausten tuottamiseen eri tasoilla. Seuraavassa nostetaan esiin keskeisiä 
havaintoja prosessimallinnuksen kannalta.
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Prosessikuvauksia on mahdollista tuottaa monilla eri tasoilla ja monien eri toimijoiden näkö-
kulmasta. Samoja kaaviotyyppejä voidaan käyttää eri tasoilla ja eri toimijoiden työn kuvaukseen 
(esimerkiksi prosessikaavio ultraääniseulontatutkimuksen asiakasprosessista ja ultraäänikätilön 
työtehtävistä). Mallinnustyö vaatii alussa opettelua, mutta nopeutuu, kun mallinnusprosessin ja 
käytettyjen työvälineiden (esim. tasot, taulukot, prosessin vaiheet, mallinnusohjelmistot) käyttö 
rutinoituu. Valmiiden taulukkopohjien käyttö eri mallinnustasoilla antaa mallintamiseen raken-
netta, jolloin tarvittavat asiat tulevat järjestelmällisesti kuvattua ja selvitettyä. Taulukkomuotoisesta 
prosessien ja toimintojen kuvaamisesta saatiin hyviä kokemuksia. Taulukoiden käyttö auttoi 
antamaan rakennetta kuvattaville seikoille ja varmisti osaltaan, että tarvittavat seikat tulevat 
kuvattua.

Endoskopian esitietovaiheen tarkalle tasolle viety mallintaminen oli varsin työlästä, mutta 
tuotti tarkkaa tietoa, joka on hyödynnettävissä, mikäli ratkaisujen suunnittelua ja toteuttamista 
varten halutaan kuvata tarkasti tuettavaa toimintaa. Tarkan mallintamisen johdosta jäljitettävyys 
tasolta toiselle säilyy hyvin, ja esimerkiksi yleiskuvalta oli helppo siirtyä tasoittaisten kuvausten 
kautta tarkimmalle tasolle. Sovelluspalvelukuvauksia tarkemmalle rajapinta- ja operaatiotasolle 
mallinnusta ei kuitenkaan viety tässäkään kohteessa, joten ketjua kohdealueen kuvaamisesta 
sovelluspalvelujen teknisiin toteutuksiin asti ei käyty läpi.

Jotta laajojen kohdealueiden, kuten äitiyshuollon, kuvaaminen olisi mahdollista ilman koh-
tuutonta työmäärää, on rajaukset mietittävä tarkoin: mitä kuvataan tarkasti, mitä yleisemmällä 
tasolla – ja mitä ei lainkaan. Äitiyshuollon mallinnusesimerkissä saatiin kuvattua yleiskuva ja 
valittujen prosessien vaiheita ja tehtäviä melko tarkasti, mutta sovelluspalvelujen tunnistamiseen 
ei ehditty pureutua riittävästi, koska laajan alueen kuvaaminen – siitä huolimatta, että äitiyshuol-
toon on runsaasti valmista pohjamateriaalia – vei valtaosan työhön varatusta ajasta. Valmiista 
materiaalista huolimatta on prosessikuvausten teossa ehdottomasti oltava mukana kohdealuetta 
tuntevia ihmisiä, jotka tuntevat hyvin mallinnettavan kohteen ja esimerkiksi ovat siihen liittyvissä 
tehtävissä (ei pelkkää yleistietämystä toiminnasta). Myös nyky- ja tavoitetilan erottaminen toisis-
taan voi olla ongelmallista etenkin valmiin materiaalin pohjalta tapahtuvassa mallinnuksessa.

Useiden sisäkkäisten tarkkuus- tai abstraktiotasojen käyttö havaittiin käytännössä välttämät-
tömäksi molemmilla esimerkkialueilla. Erityisesti tekojen ja välineiden tarkkuustasolla useimmat 
käyttötapauskuvaukset ovat yleiskäyttöisiä ja voisivat olla osana monissa eri prosesseissa. Ylem-
mällä toimintojen tasolla käsitellään jo hyvinkin endoskopia-spesifejä seikkoja. Tästä huolimatta 
sieltäkin on selvästi tunnistettavissa yleistettäviä prosessien osia. 

Endoskopian ja äitiyshuollon esimerkeissä yleistämistä ei suoritettu niin laajasti kuin mah-
dollista1. Lisäyleistäminen ja samojen palvelujen ja osaprosessien käyttö muissa prosesseissa 
helpottaisi uudelleenkäyttöä ja ydinpalvelujen ja -prosessien tunnistamista. Esimerkkien pohjalta 
tapahtuva mallinnus tuottaa tarkkoja kuvauksia, mutta käytännössä prosessit ovat niin dynaamisia, 
ettei eri vaihtoehtoja pystytä kattavasti kuvaamaan. Esimerkiksi HUS:issa tehdyn tutkimuksen 
mukaan yleisimpien sepelvaltimotautidiagnoosien potilaiden erilaisia hoitoreittiä on löytynyt yli 
1 200, mutta kymmenen yleisintä reittiä kattaa kaksi kolmannesta tarkasteltavista potilaista (HUS 
2008). Lisäksi mikäli tavoitteena ovat uudelleenkäytettävät ohjelmistoratkaisut, yleistäminen on 
välttämätöntä. Myös kaavioteknisesti kaikkien tarkimman tason käyttötapausten tekeminen yhteen 
kaavioon tekisi kaavioista liian yksityiskohtaisia. Tasoittainen mallinnus ja useiden kaavioiden 
käyttö tarkimmilla tasoilla on järkevää ja helpottaa ymmärrettävyyttä. 

Tarkat kuvaukset prosessien ja toimintojen sisäisestä toiminnasta eivät suoraan anna “täs-
mälleen tarvittavaa” tietoa prosessien eri vaiheiden välisiin ja tietojärjestelmien rajapintoihin. 
Toiminnan yksityiskohtainen kuvaaminen tuottaa “turhaa” tietoa, jolla ei ole merkitystä yleiste-
tyissä toimintaprosesseissa, joita palveluarkkitehtuurissa tavoitellaan, ja joka edellyttää ylläpitoa 
ja muutoksia pientenkin muutosten yhteydessä (Rubin ym. 2005). Toiminnan tarkan kuvauksen 

�	 Erillinen,	mutta	hankkeeseen	 liittyvä	Satakunnan	sairaanhoitopiirissä	endoskopiaan	tehty	mallinnus	 tuotti	yleisempiä	
malleja
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avulla saadaan kuitenkin selville varsinkin tarvittavien tietojen määrittelyyn ja ratkaisujen käy-
tettävyyteen liittyviä vaatimuksia, joiden kuvaaminen on tarpeellista ratkaisujen toimivuuden 
ja hyväksynnän varmistamiseksi. Pelkkä prosessin vaiheiden ja sovelluspalvelujen sekä niiden 
toimintojen tunnistaminen ei riitä tarkkoihin ratkaisuihin. Samoin pelkkä käyttötapausten käyttö 
olisi jättänyt suuren osan nyt kuvattua tietämystä dokumentoimatta. Terveydenhuollon proses-
sit ovat aina myös informaatioprosesseja. Prosessien mallinnuksen lisäksi erityishuomiota on 
kiinnitettävä tietojen mallinnukseen ja sen kytkemiseen prosessimalleihin. Tarkat kuvaukset ja 
myös “vertikaaliset” yhden toimijan toimintaan keskittyvät kuvaukset horisontaalisen prosessin 
etenemisen lisäksi voivat paljastaa merkittäviä pullonkauloja tai kehittämiskohteita. Tätä tukevat 
myös havainnot esimerkiksi Ajanvaraus-soveltamiskohteesta: rajapintoihin lisätyt ohjaustiedot 
helpottivat merkittävästi tarkempien palvelujen tarjoamista käyttäjälle ajanvarausrajapintojen 
kautta. Näistä havainnoista huolimatta on selvää, että suuri osa tehdystä mallinnuksesta ja tie-
donkeruusta ei suoraan palvellut kohteen rajapinta- ja arkkitehtuuritavoitteita.

Toimintojen kuvaus esimerkiksi lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kan-
nalta keskittyy helposti hoidollisiin seikkoihin. Tämä antaa toisaalta mahdollisuuden tunnistaa 
uusia tapoja hoidon tukemiseen (esimerkiksi sääntöjen tai tarkistusten kirjoittaminen sovelluksiin) 
ja antaa hyvän kuvan järjestelmiin kirjattavasta toiminnasta ja tiedoista, mutta usein sovelluspal-
velujen ja rajapintojen kuvauksessa riittää huomattavasti yleisempi kuvaustaso.

Pohdinta ja johtopäätökset

Tulokset ovat viitteellisiä eivätkä ole suoraan yleistettävissä kattamaan koko terveydenhuoltoa. 
Tämän artikkelin materiaali perustuu kahden kohdealueen mallinnukseen, jossa tietoisesti 
kiinnitettiin huomiota kuvaustasojen erottamiseen. Mallinnuksen oikeellisuuden tarkastamista 
ei käsitellyissä kohteissa voitu tehdä niin paljon kuin olisi ollut tarpeen. Useissa muissa sovelta-
miskohteissa tehty mallinnus tukee monien havaintojen osalta tässä esitettyjä huomioita, mutta 
tulosten laajempi suhteuttaminen ja vertailu muualla raportoituihin tuloksiin on vielä kesken. 
Laajempaan vertailuun voidaan sisällyttää mm. vastaavien kuvaustapojen käyttö HL7 versio 3 
-standardeissa sekä työnkulkujen yhtenäistämistä tukevien IHE-integraatioprofiilien arviointi.

Toimintaprosessien tukemiseksi olennaisten tarpeiden ja vaatimusten löytyminen sekä 
kohdealueen tuntemuksen paraneminen ovat selviä prosessien ja kohdealueen mallintamisen 
hyötyjä terveydenhuollossa. Vaarana ovat kuitenkin toisaalta jumiutuminen mallinnusvaiheen 
tai ratkaisuun vaikuttamattomien yksityiskohtien liialliseen hiomiseen, toisaalta mallin jääminen 
puutteelliseksi. Mallintamisen ja tiedonkeruun on oltava tavoitelähtöistä: esimerkiksi lääketie-
teellisen asiantuntijajärjestelmän mallinnus ja uudelleenkäytettävien palvelujen rajapintojen 
tunnistaminen samalla kohdealueella tarvitsevat hyvin erityyppisiä ja -sisältöisiä malleja. Lisäksi 
riittävän yleiskuvan muodostaminen työn alkuvaiheessa auttaa jatkotyön kohdistamisessa.

Prosessien kattava kuvaaminen tai täydellinen automatisointi on terveydenhuollossa käytän-
nöllisesti katsoen mahdotonta, lukuun ottamatta tiukasti määriteltyjä erityisprosesseja. Prosessien 
etenemisen arvaamattomuus ja siitä seuraava valtava eri variaatioiden lukumäärä tekee kaikkien 
mahdollisten työnkulkujen kuvaamisesta mahdotonta etenkin prosessitasolla. Prosessitason 
”pelastaja” onkin abstraktiotason nostaminen: yleistetyt prosessit mahdollistavat laajemman 
hyödynnettävyyden. Yleiskäyttöisiä ratkaisuja voidaan mallintaa selvästi ainakin prosessin pää-
vaiheiden ja toimijoiden rajapinnoissa. Toinen vaihtoehto on, että prosessitasolla tunnistetaan 
vain joukko toimintoja ilman, että yritetään kattavasti määritellä toimintojen järjestys. Tällä 
kohtuullisen tarkalla kuvaustasolla suoritettavat ”prosessinpätkät” toistuvat samanlaisina monissa 
erityyppisissä työnkuluissa. Tämä lähestymistapa vaatii kuitenkin kohti toteutusta edettäessä 
entistä joustavampaa infrastruktuuria ja järjestelmien kehitysmallin muuttumista dynaamisem-
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maksi (Smith & Fingar 2003) sekä käyttökohde- tai käyttötilannekohtaisen mukautettavuuden 
jatkotutkimusta. Molemmissa tilanteissa erityisvaatimusten huomiointi voi kuitenkin helposti 
kasvattaa joko määriteltäviä tietojen massaa tai luoda tarpeita ratkaisujen tapauskohtaiseen 
”profilointiin” tai räätälöintiin.

Terveydenhuollon tarkka mallinnus on työlästä ja aikaavievää. Mallinnustyö ei automaat-
tisesti kavenna toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisen välistä kuilua, ellei tätä aseteta 
nimenomaiseksi mallinnuksen tavoitteeksi. Toiminnan mallintamisessa tuotettuihin kuvauksiin 
kumuloituu paljon tietoa, josta vain pieni osa on välttämätöntä teknisten ratkaisujen kehittämi-
sessä. Suurimmat haasteet liittyvätkin oikeiden kuvattavien seikkojen, toisiaan tukevien tiedon-
hankinta- ja kuvaustapojen sekä käyttötarkoitukseen soveltuvan kuvaustason valintaan. 

Kiitokset

Tekijät kiittävät Prosessit ja palvelut-työryhmän muita jäseniä sekä kaikkia työhön osallistuneita 
SerAPI- ja ZipIT-hankkeiden työntekijöitä ja osapuolia.
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Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää tietojärjestelmien ja innovaatioprosessien välisiä raja-
pintoja sekä kuvata innovaatioprosessia tukevia tietojärjestelmäratkaisuja. Tutkimukseen haasta-
teltiin neljää satakuntalaista hyvinvointialan organisaation edustajaa sekä neljää satakuntalaista 
ohjelmistotalon edustajaa, jotka olivat tehneet yhteistyötä haastateltujen hyvinvointiorganisaatioiden 
kanssa. Johtopäätöksenä todetaan, että hyvinvointialan organisaatioiden innovaatioprosessien ja 
tietojärjestelmien väliset rajapinnat ovat vaihtelevat. Neljästä hyvinvointialan organisaatiosta kolme 
ei nähnyt innovaatioprosessin ja tietojärjestelmien välillä systemaattisia kytköksiä. Ohjelmistotalojen 
rooli on merkittävä innovaatioprosessia tukevien tietojärjestelmäratkaisujen kehittämisessä. 

Johdanto

Tieto- ja viestintäteknologialla (ICT) on tärkeä rooli elinkeinoelämässä ja yritysten toiminnassa, 
koska ne ovat yhä enemmän riippuvaisia sen tehokkaasta hyödyntämisestä. Tieto- ja viestintä-
teknologian tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta on kuitenkin vaikea mitata tai määritellä, 
pääasiassa koska se on aineeton tuotannontekijä. (Tuomi 2004, 2.) Tieto- ja viestintäteknologian 
taloudellisen arvon laskeminen on ollut lisäksi ongelmallista, koska aineettomat kustannukset on 
pyritty muuttamaan oikeiksi, fyysisiksi tuotoksiksi kannattavuuden tai tuottavuuden mittaamisen 
helpottamiseksi tai jopa mahdollistamiseksi. Tällöin tieto- ja viestintäteknologian kannattavuu-
den ja tuottavuuden mittaamisessa korostuvat teknologiset seikat vaikka sen parempia mittareita 
voisivat olla esimerkiksi tiedon kumuloituminen, oppiminen tai kilpailuedun syntyminen, jotka 
ovat osaltaan innovaatioprosessin keskeisiä mittareita. Myös tietoon liittyvät sekä innovaatioiden 
kehittämisen prosessit ovat pitkälti aineettomia ja siksi niiden tuottavuutta tai tehokkuutta voi olla 
vaikea mitata vaikkakin ne ovat nykypäivän monien organisaatioiden avaintuotannontekijöitä, 
jotka toteutuvat tieto- ja viestintäteknologisessa ympäristössä. 

Gordonin ja Tarafdarin (2007, 1) mukaan yksi ilmeinen, mutta vähälle huomiolle jäänyt 
tietojärjestelmien käyttämisen etu liiketoiminnassa on, että ne mahdollistavat ja auttavat yrityksiä 
olemaan innovatiivisia. Tietojärjestelmien rooli innovatiivisessa toiminnassa on Gordonin ja Ta-
rafdarin (2007, 1) mukaan epäselvä. Heidän mukaansa tietojärjestelmien ja –teknologian roolia 
innovaatioprosessissa1 ei ole tutkittu riittävästi. Muun muassa tämän vuoksi organisaatioiden on 
vaikea arvioida, minkälainen rooli tieto- ja viestintäteknologialla on niiden innovaatioprosessissa 
ja kuinka paljon organisaatioiden kasvu sekä innovaatioprosessi ovat riippuvaisia tieto- ja viestintä-
teknologian kasvusta. (Tuomi 2004, 2–4.) 

�	 Innovaatioprosessilla	tarkoitetaan	johdettua	ja	systemaattista	tapaa	toimia,	jonka	tavoitteena	on	innovaatioiden	
tuottaminen	(Meristö	ym.	2006,	2).	Edelleen,	innovaatioprosessilla	tarkoitetaan	yritysten	tavoitteellista	toimintaa	
tuoda	markkinoille	uusia	tuotteita,	palveluita	tai	niiden	yhdistelmiä	(esim.	Scozzi,	Garavelli	and	Crowston	2005).	
Apilon	ja	Taskisen	(2006,	53)	määritelmän	mukaan	innovaatioprosessilla	tarkoitetaan	sitä	aikaa,	joka	alkaa	ideoi-
den	järjestelmällisestä	työstämisestä	ja	päättyy	volyymivalmistuksen	tai	-myynnin	alkamiseen.	Rogers	(�995,	20)	
määrittelee	innovaatioprosessin	prosessiksi,	jonka	aikana	tietoa	innovaatiosta	levitetään	eri	kommunikointiväyliä	
myöten	määrittelemättömän	ajan	kuluessa.
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Innovaatiot2 muuttuvat todeksi, konkreettisiksi asioiksi vasta, kun muutos ihmisten ja orga-
nisaatioiden käyttäytymisessä tapahtuu (Tuomi 2004, 57). Edellä esitetyistä haasteista huolimatta 
tutkimuksessa hahmotettiin innovaatioprosessia tukevien tietojärjestelmien roolia hyvinvointialalla. 
Innovaatioprosessilla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan johdettua, tavoitteellista ja vuorovaikutteista 
organisaation prosessia, joka tähtää uuden innovaation, eli palvelun, tuotteen tai niiden yhdistelmän 
syntyyn ja kohdemarkkinoilla menestymiseen. 

Hyvinvointiala on tietointensiivinen ala (Pentina & Strutton 2007, 149), kuten on myös inno-
vatiivinen toiminta, joissa keskeisessä asemassa ovat tieto ja osaaminen. Tietojärjestelmien rooli 
hyvinvointialalla on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, mutta niiden asema on vielä muotou-
tumassa yhdeksi alaa ohjaavaksi tekijäksi. (Tähkäpää 2007, 11–14.) Tietoteknologian merkitys 
hyvinvointialalla on etenkin uudenlaisten toimintatapojen mahdollistaminen (Hyppönen, Salmela, 
Salmivalli, Martikainen, Juntunen, Winblad, Saranto, Klemola, Niska ja Kuusimäki 2007, 25), joihin 
myös innovaatioprosessit sisältyvät. 

Käsillä oleva artikkeli käsittelee hyvinvointialan organisaatioiden innovaatioprosessin ja tie-
tojärjestelmien välisiä rajapintoja ja innovaatioprosessia tukevia ratkaisuja tietojärjestelmätieteen 
näkökulmasta. Tutkimusongelmana oli selvittää minkälaiset tietojärjestelmäratkaisut tukevat 
innovaatioprosessia hyvinvointialalla. Tutkimusongelmaan vastaavat tutkimuskysymykset olivat 
seuraavat:  
– Minkälaisia ovat tietojärjestelmien ja innovaatioprosessin väliset rajapinnat?
– Minkälaiset tietojärjestelmät tukevat innovaatioprosessia? 

Ensin tarkastellaan innovaatioprosessia ja tietojärjestelmiä hyvinvointialalla yleisellä tasolla, jota 
kuvaa seuraavan kappaleen teoreettinen viitekehys. Sen jälkeen kuvaillaan toteutettua tutkimusta 
ja esitellään saatuja tuloksia. Artikkelin viimeisenä kappaleena on yhteenveto. 

Innovaatioprosessin ja tietojärjestelmien rajapinnat hyvinvointialalla 

Hyvinvointialalle tyypilliset palveluinnovaatiot ovat usein riippuvaisia tieto- ja viestintäteknologi-
an kehittymisestä ja hyödyntämisestä ja tällä tavoin ne tukevat innovaatioiden toteuttamista sekä 
niiden kannattavuutta (Kuusisto & Meyer 2003, 4). Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään 
myös tuoteinnovaatioissa, hyvinvointialalla palveluinnovaation kokonaisuus usein käsitellään pitä-
en sisällään myös tuotekomponentteja. Uusi teknologia harvoin itsessään tuo kaupallista menestystä, 
vaan vaatii tuekseen jonkin muun innovaation tai toimintamallin. (Meristö ym. 2006, 6.) 

Hyvinvointiala on erityisen haasteellinen kenttä tietoteknologian ja palvelukehityksen 
yhdistävien innovaatioiden kehittämiseen monista eri syistä. Ensimmäiseksi sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelutoiminta on tiukasti säädeltyä ja valvottua. Lait säätelevät niin toimintaa kuin 
myös hankintoja, ja tuottavat erityisvaatimuksia käytettävälle tekniikalle ja palvelutoiminnalle. 
(Hyppönen, Salmela, Salmivalli, Martikainen, Juntunen, Winblad, Saranto, Klemola, Niska 
& Kuusimäki 2007, 2.) Toiseksi, hyvinvointisektorilla on omanlaisensa ”liike”toimintamalli ja 
toimintalogiikka, jossa julkinen sektori toimii tiiviisti yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa 
muodostaen niin sanottuja hoitoketjuja. Eri toimijoiden tiiviin yhteistyön seurauksena tietojär-
jestelmiä käyttävät useat eri käyttäjäryhmät, kuitenkaan järjestelmän rahoittajat eivät ole niiden 
ensisijaisia käyttäjiä. Kolmanneksi, toimintatapojen ja –prosessien muuttaminen on haasteellista 
hyvinvointialalla, jossa toimintaa ohjaa vahva asiantuntijakulttuuri ja perinteikkäät instituutiot. 
(Hyppönen ym. 2007, 2.) Voidaan lisäksi sanoa, että teknologiatoimittajia on hyvinvointialalla 

2	 Innovaation	käsitteellä	tarkoitetaan	uutta	ratkaisua,	jolla	on	lisäarvoa	tuova	vaikutus	siihen	liittyville	kohde-	
ja	sidosryhmille	ja	jonka	seurauksena	on	kohonnut	suoritus-	ja	toimintakyky.	(kts.	Malinen	&	Barsk	2004,	34;	
Hämäläinen	&	Heiskala	2004,	46.)	Rogersin	(�995,	��)	mukaan	innovaatio	on	idea	tai	toimintatapa,	joka	on	uusi	
kohteelleen.	Innovaation	käsite	pitää	sisällään	ajatuksen	kaupallisuudesta	ja	arvosta	loppukäyttäjille.
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rajallinen määrä ja tietohallinnon osaaminen palvelutuottaja- ja käyttäjäorganisaatioissa on 
edelleen vähäinen. Useimmiten lähtökohtana on pakettiohjelmistojen hankita, joita mukautetaan 
käyttöönottovaiheessa organisaation toimintaan sopiviksi. 

Gordon ja Tarafdar (2007, 285) ovat mallintaneet innovaatioprosessin ja tietojärjestelmien 
rajapintoja neljän tietojärjestelmien luoman kyvykkyyden ja kilpailutekijän avulla, joilla on 
suora vaikutus organisaatioiden kykyyn olla innovatiivisia. Niitä ovat tiedonhallinta, yhteistyö 
ja kommunikointi, teknologia sekä prosessijohtaminen. Heidän case-tutkimuksen mukaan 
kaikkia organisaatioissa kehitteillä olevia innovaatioita ei voida toteuttaa, ellei organisaatiossa 
hyödynnetä edellä mainittuja tietojärjestelmien luomia kilpailutekijöitä tehokkaasti. Kuten myös 
innovaatioprosessin, niin tietojärjestelmien ytimessä on tieto. Organisaation tietovarantojen te-
hokkaaksi hyödyntämiseksi organisaation on tärkeää luoda vahva kommunikoinnin ja yhteistyön 
kulttuuri. Tämän vahvan kulttuurin toteuttamiseen voidaan käyttää tietojärjestelmiä hyödyksi. 
(Tiwana 2000, 8.) Ainoastaan tietojärjestelmien kehittämisellä ei päästä varsinaisen tietämyksen ja 
innovaatioprosessin hallintaan, joka sinällään pitää sisällään myös kulttuuriin ja hiljaisen tietoon 
liittyviä seikkoja. (Tiwana 2000, 8; Ventä ym. 2007, 116–117.)

Yritykset joutuvat tai haluavat ainakin osittain räätälöidä innovaatioprosessin toteutta-
misessa tarvittavia tietojärjestelmiä. Apilon ja Taskisen (2006, 33) mukaan erityisesti pienissä 
organisaatioissa käytetään muusta liiketoiminnasta tuttuja perinteisiä toimisto-ohjelmistoja 
myös innovaatioprosessin hallintaan. Organisaatioiden tärkein toiminnan ohjauksen työkalu on 
asiakassuhteiden ja asiakastiedon hallinnan järjestelmä, jota hyvinvointialalla kutsutaan useimmin 
potilastietojärjestelmäksi. 

Tapausesimerkkinä satakuntalaiset hyvinvointialan organisaatiot

Tutkimuksen empiirisenä tarkastelun kohteena olivat hyvinvointialan organisaatiot Satakunnasta. 
Tutkimusta varten haastateltiin neljä satakuntalaista hyvinvointialan organisaation edustajaa ja 
neljä satakuntalaista ohjelmistotalon edustajaa. Otoksen neljästä hyvinvointialan organisaatiosta 
kaksi oli yrityksiä, yksi oli osuuskunta ja yksi oli yhdistys. Organisaatioiden toiminta koostui 
vanhustenhuollon, kotisairaanhoidon, lääkäripalveluiden ja kotipalveluiden tuottamisesta. 
Kaikki haastatellut ohjelmistotalot olivat yrityksiä ja ovat olleet kehittämässä edellä mainituille 
hyvinvointialan organisaatioille sähköisen liiketoiminnan ratkaisuja. Ohjelmistotalojen toiminta 
koostui erilaisten ohjelmisto- ja tietojärjestelmähankkeiden toteuttamisesta eri toimialoilla sekä 
taloushallinnon ja muiden erilaisten liiketoimintaa tukevien järjestelmien kehittämisestä sekä 
langattoman teknologian hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Hyvinvointialan organisaatioiden ja 
ohjelmistotalojen haastattelurungot olivat osittain erilaiset kysymysten koskiessa hyvinvointialan 
organisaatioiden sähköistä toimintaa. Haastattelurungot muodostettiin teemoittain Gordonin 
ja Tarafdarin (2007, 285) määrittämää neljää kilpailutekijää mukaillen. Puolistrukturoidut 
haastattelut toteutettiin organisaatioiden omissa toimitiloissa marraskuussa 2007. Haastattelut 
nauhoitettiin, jonka jälkeen ne litteroitiin. Haastatteluaineiston analysointimenetelmänä käy-
tettiin teemoittelua, joka on luonteva puolistrukturoidun haastatteluaineiston analysointitapa. 
Haastatteluaineistoa käytiin läpi useaan kertaan, jolloin voitiin saavuttaa tutkimustulosten riittävä 
tarkkuus. Tällöin tutkimustulokset eivät ole yhden tulkintakerran varassa. 

Tutkimuksessa käytetyn empiirisen aineiston perusteella voidaan sanoa, että hyvinvointialan 
organisaatiot olivat vaihtelevasti innovaatio-orientoituneita. Haastatelluista hyvinvointialan orga-
nisaatioista yhdellä organisaatiolla oli määritelty innovaation käsite sekä mallinnettu innovaatiopro-
sessi. Muilla kolmella innovaatioprosessia ei ollut määritelty. Ydinprosessit oli kuitenkin mallinnettu 
kaikissa haastatelluissa hyvinvointialan organisaatioissa, ja ne olivat myös dokumentoitu sähköisesti. 
Haastatellut mielsivät innovaatioprosessin organisaation ydintoiminnalle alisteisena toimintana, joka 
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on yhtälailla uuden idean hyödyntämistä liiketoiminnassa kuin jo entuudestaan tuttujen asioiden 
tekemistä uudella tavalla. Haastattelujen perusteella voidaan sanoa, ettei innovatiivisen toiminnan 
mallintaminen prosessina ole yleistä hyvinvointialalla. 

Haastatelluilla hyvinvointialan organisaatioilla oli kaikilla hieman erilainen tietojärjestel-
mäkokonaisuus organisaation ydintoiminnan vaatimuksista ja organisaation koosta riippuen. 
Tyypillisimmin haastateltujen hyvinvointialan organisaatioiden tietojärjestelmäkokonaisuus piti 
sisällään muun muassa potilastietojärjestelmän, jaetun levyaseman, intranetin ja taloushallinnon 
järjestelmät sekä sähköpostisovelluksen. Kaikkien hyvinvointialan organisaatioiden mielestä jär-
jestelmän ytimenä oli potilastietojärjestelmä. Kuten luonnollista, organisaation ja tietojärjestelmien 
koko ja monimuotoisuus korreloivat positiivisesti suhteessa toisiinsa. 

Haastatellut luonnehtivat innovaatioprosessia tukevaa sovellusta kaikki hieman toisistaan 
poikkeavalla tavalla. Haastateltavat eivät kuitenkaan osanneet kertoa konkreettisesti innovaatio-
prosessia tukevan tietojärjestelmän tai sovelluksen sisältöä vaan he kuvailivat lähinnä sellaisia 
järjestelmän piirteitä, joiden uskoi omasta mielestä tukevan innovaatioprosessia.

Haastatellut hyvinvointialan organisaatiot eivät käyttäneet erityisiä tietojärjestelmäratkaisuja 
innovaatioprosessin tukena vaan kaikki hyvinvointialan organisaatiot mielsivät innovaatioprosessia 
tukevien sovellusten olevan jo nykyisen järjestelmäkokonaisuuden sisällä. Kaikkien haastateltujen 
mielestä erityisen tärkeää on tiedon kulku niin henkilöiden kuin järjestelmienkin välillä. Haastatel-
tavien mielestä toiminnanohjausjärjestelmät eivät sinällään tue innovaatioprosessia, vaan tuottavat 
lähinnä perustietoa muun toiminnan tueksi. Haastateltavat näkivät Internet-teknologian mahdol-
listavan kustannustehokkaasti tiedon kulun ja yhteisöllisyyden innovaatioprosessissa. 

Tulokset

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että hyvinvointialan organisaatioiden tietojärjestelmi-
en kehittäminen korreloi positiivisesti innovaatioprosessin kanssa. Innovaatioprosessin ja tietojär-
jestelmien välinen rajapinta kehittyy tietojärjestelmien rakentamisen rinnalla. Huomionarvoista 
on kuitenkin todeta, että hyvinvointialan organisaatiot eivät haastattelujen perusteella välttämättä 
tietoisesti tai systemaattisesti rakenna tietojärjestelmien ja innovaatioprosessin välisiä rajapintoja. 
Ohjelmistotalot ovat avainasemassa hyvinvointialan innovaatioprosessin ja tietojärjestelmien välisten 
rajapintojen luomisessa. Vaikka ohjelmistotaloilla ei ole hyvinvointialan asiantuntemusta, kykenevät 
ne silti tarjoamaan työvälineitä ja ratkaisuja puhtaan tietojärjestelmäkehittämisen rinnalla myös 
innovaatioprosessin ja tietojärjestelmien välisille rajapinnoille. 

Tutkimuksessa kerätyn empiirisen aineiston perusteella voidaan sanoa, että innovaatio-
prosessin tukena käytettävät tietotekniset työkalut olivat pääpiirteissään samat kuin muussakin 
liiketoiminnassa käytettävät tietotekniset työkalut. Hyvinvointialan organisaatiot tai ohjelmistotalot 
eivät yleisesti ottaen käytä innovaatioprosessin hallintaan ja johtamiseen yksinomaan tarkoitettuja 
tietojärjestelmäratkaisuja. Voidaan myös sanoa, että tietojärjestelmät tukevat haastattelujen perus-
teella innovaatioiden kehittämistä, mutta eivät itsessään generoi innovaatioita. Ohjelmistotalojen 
haastatteluista kävi lisäksi ilmi, että järjestelmät eivät automaattisesti tue innovaatioprosessia vaan 
järjestelmiä on kehitettävä systemaattisesti kohti liiketoiminnan rajapintoja. Vaikka innovaatiopro-
sessin kokonaisvaltaiseen hallintaan ei yhdellä tietojärjestelmäratkaisulla kyetä, on tietojärjestelmiä 
tarkoituksenmukaista hyödyntää innovaatioprosessin toteuttamisessa. 
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Yhteenveto

Innovaatioprosessia voidaan kuvailla organisaatioiden koko liiketoimintaa läpileikkaavaksi pro-
sessiksi, joka tehokkaimmillaan kattaa kaikki organisaatiotasot. Käytännössä on olemassa niin 
sanottu optimipiste sille, kuinka paljon innovaatioprosessia kannattaa formalisoida. Innovaatiopro-
sessi tulee aina pohjautumaan ihmisten tiedon käsittelykykyyn sekä vapaamuotoiseen yhteistyöhön. 
Organisaation ohjaus- ja hallintatyökalujen kehittämisen huumassa voi unohtua, että ihminen 
on edelleen järjestelmän älykkäin komponentti. (Ventä ym. 2007, 116–117.) Haastattelut tukevat 
edellä mainittua Ventän ym. (2007, 116–117) väitettä. Vaikka on olemassa optimipiste sille, kuinka 
kattavasti innovaatioprosessia kannattaa formalisoida, on tutkimuksen perusteella huomionarvoista 
todeta, että mitä kehittyneempi tietojärjestelmäinfrastruktuuri organisaatiossa oli, sitä enemmän 
organisaatiot kykenivät omaa innovaatioprosessiaan sen avulla tukemaan ja kehittämään. 

Empiirinen aineisto tukee tutkimuksessa esitettyjä tietojärjestelmien luomia kyvykkyyksiä ja 
kilpailutekijöitä, jotka vaikuttavat organisaatioiden innovatiivisuuteen. Kaikkien haastateltavien 
vastauksissa korostuivat näin ollen tiedon hallinta, kommunikointi ja yhteistyö, teknologia sekä 
prosessijohtaminen. Tutkimuksessa kerättyjen haastattelujen perusteella voidaan todeta, että 
kaikki neljä edellä mainittua tietojärjestelmien luomaa kyvykkyyttä ja kilpailutekijää ovat toisiaan 
tukevia eikä niitä ole mielekästä tarkastella täysin itsenäisinä tai erillisinä osina. 

Vaikkakin tämän tutkimuksen empiirinen aineisto oli suppeahko ja tutkimusasetelma 
lähinnä kuvaileva, voidaan silti todeta, että hyvinvointialan organisaatioiden tietojärjestelmien 
ja innovaatioprosessin välillä on riippuvuuksia myös yleisemmällä tasolla. Tutkimustulosten 
yleistettävyyden ja luotettavuuden vahvistamiseksi tutkimusaiheen empiiristä otosta tulisikin 
laajentaa kattamaan koko Suomen hyvinvointialan organisaatioiden innovaatioprosessit moni-
muotoisuudessaan.

Lähteet

Apilo, Tiina & Taskinen, Tapani. 2006. Innovaatioiden johtaminen. VTT Tiedotteita 2330. Otamedia Oy, Espoo. 
Gordon, Steven & Tarafdar, Monideepa. 2007. How do a Company’s information technology competences influence its ability 

to innovate? Journal of Enterprise Information Management. (20)3, 271–290.
Hyppönen, Hannele; Salmela, Hannu; Salmivalli, Lauri; Martikainen, Olli; Juntunen, Kaisu; Winblad, Ilkka; Saranto, Kaija; 

Klemola, Liisa; Niska, Anne & Kuusimäki, Marja-Leena. 2007. SYTYKE – Tuki systeemisten innovaatioiden kehittämi-
seen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Teoksessa: Häyrinen, Kristiina (toim.) Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan 
ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät, Stakes, Työpapereita 14/2007. Stakes, Helsinki. 25–32.

Hämäläinen, Timo & Heiskala, Risto. 2004. Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan uudistumiskyky. Edita Prima Oy, Helsin-
ki.

Kuusisto, Jari & Myer, Martin. 2003. Insights into service and innovation in the knowledge intensive economy. Technology 
review 134/2003. Tekes, Helsinki.

Malinen, Pekka & Barsk, Katariina. 2004. Arvonmuodostus innovaatiotoiminnassa: arvottaminen ja optioajattelu. Teknologia-
teollisuus ry. Teknologiateollisuuden julkaisuja 14/2003. Teknologiainfo Teknova, Helsinki.

Meristö, Tarja; Leppimäki, Sami; Laitinen, Jukka; Paasi, Jaakko; Valkokari, Pasi; Maijala, Pekka; Toivonen, Sirra; Luoma, Tuija 
& Molarius, Riitta. 2006. Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa. InnoRisk-
väliraportti. Corporate Foresight Group CoFi/Åbo Akademi & VTT, Turku.

Pentina, Iryna & Strutton, David. 2007. Innovation processing and new product success: a meta-analysis. European Journal of 
Innovation Management. (10)2. 149–175. 

Rogers, Everett. 1995. Diffusion of Innovations. Free Press, New York.
Scozzi, Barbara; Garavelli, Claudio & Crowston, Kevin. 2005. Methods for modelling and supporting innovation processes in 

SMEs. European Journal of Innovation Management. (8)1, 120–137. 
Tiwana, Amrit. 2000. The Knowledge management toolkit: practical techniques for building a knowledge management system. 

Prentice Hall, Upper Saddle River.
Tuomi Ilkka. 2004. Knowledge Society and the New Productivity Paradigm: A Critical Review of Procuctivity Theory and the 

Impacts of ICT. IPTS Working paper 11.2.2004. 
Tähkäpää, Jarmo. 2007. Managing the Information systems Resource in health care. Findings from two IS projects. Väitöskirja. 

Turun kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen laitos. Esa Print, Tampere. 
Ventä, Olli; Takalo, Juha & Parviainen, Päivi. 2007. Digitaalinen tuoteprosessi. Selvitysraportti. Ver. 17.8.2007. <http://akseli.

tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/Digitaalinen_ tuoteprosessi/fi/Dokumenttiarkisto/Viestinta_ja_ak-
tivointi/Seminaarit/Selvitystyon_raportti.pdf>. Haettu 13.12.2007.



�0

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät

Stakes, Työpapereita 19/2008

Avoin vuorovaikutusfoorumi käyttäjäkeskeisen kehittämisen 
tukena – tapaus Tervesysteemi.info

Johanna Viitanen, Marko Nieminen
Teknillinen korkeakoulu/Tietotekniikan laitos/Käytettävyystutkimuksen tutkimusryhmä

Johanna.Viitanen@tkk.fi

Tiivistelmä

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on tärkeä näkökulma terveydenhuollon tietojärjestelmiä suunnitel-
taessa. Perinteiset käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmät eivät kuitenkaan sellaisenaan näytä 
ratkaisevan tietojärjestelmien suunnitteluun yleisesti liittyviä ongelmia. Tässä artikkelissa kuvataan 
uudenlainen lähestymistapa tuotekehitykseen osallistuvien tahojen välisen vuorovaikutuksen tu-
kemiseen. Artikkelissa esitellään alustavia kokemuksia ja havaintoja tapaustutkimuksesta, jossa 
avoimen vuorovaikutusfoorumin menettelytapaa sovellettiin terveydenhuollon alueelle.

Johdanto

Kirjallisuudessa terveydenhuollon tietojärjestelmiin liittyvistä haasteista ja ongelmista on kes-
kusteltu jo pitkän aikaa, ja keskustelut jatkuvat yhä (esimerkiksi [1, 2, 3, 4]). Viimeaikaisissa 
julkisissa keskusteluissa loppukäyttäjien eli hoitohenkilökunnan näkökulma on noussut vahvasti 
esiin. Käyttöönotettuja uusia tietojärjestelmiä kohtaan on esitetty kovaakin kritiikkiä. Paitsi, että 
järjestelmiä on moitittu keskeneräisiksi, niiden on pahimmillaan katsottu jopa vaarantavan po-
tilasturvallisuuden. Käytännön työn tekemisen kannalta on todettu, että järjestelmien tarjoama 
tuki tehtävien suorittamiselle ontuu. Tietojärjestelmien käyttöön menee merkittävästi enemmän 
aikaa kuin aiemmin. Tämä aika on pois varsinaisesta ydintehtävästä, ja potilaiden hoitoon jää 
vähemmän aikaa. 

Terveydenhuollon järjestelmiin liittyvillä eri tahoilla on omat näkemyksensä ongelmien 
syistä ja taustoista. Yhdeksi ongelmaksi keskusteluissa on nostettu järjestelmien käyttöympäristö. 
Paitsi että laitteet eivät aina ole uusien järjestelmien näkökulmasta riittävän ajanmukaisia, myös 
käyttäjien asenteet ja taidot on nostettu hyödyntämisen esteiksi. 

Yksi tapa, jolla edellä kuvatun kaltaisia tilanteita voidaan ratkoa, on tiivis käyttäjien ja 
suunnittelijoiden välinen yhteistoiminta. Tuskin koskaan ollaan tilanteessa, jossa suunnittelijat 
tarkoituksellisesti haluavat tuottaa huonoja ja käyttökelvottomia ratkaisuja. Ongelmana onkin, 
että kaikkia tietoja ei ole suunnittelun aikana käytettävissä tai painopisteet suunnittelussa ovat 
muualla kuin todellisessa käyttötilanteessa ja sen tukemisessa.

Käyttäjäkeskeisen lähestymistavan edut ovat kiistattomat. Jo 1980-luvun alkupuolella julkais-
tut tutkimukset osoittivat käyttäjien osallistumisen johtavan positiivisiin vaikutuksiin järjestel-
mä- ja ohjelmistokehitysprojekteissa [5]. Aiemmin suunnittelija- ja johtajavetoisen suunnittelun 
sijaan huomiota ryhdyttiin kiinnittämään enenevissä määrin yhteistyön kautta rakentuvaan 
suunnitteluun (cooperative design) [6, 7]. Hedelmällisellä ja onnistuneella yhteistyöllä näyttäisi 
olevan vaikutuksia paitsi työn tuloksina syntyneisiin ratkaisuihin, myös käyttäjien asenteisiin. 
Tutkimukset ovat osoittaneet, että kehitystyössä mukana olleet käyttäjät suhtautuvat muihin 
käyttäjiin verrattuna positiivisemmin uusiin ratkaisuihin ja kokevat ratkaisut tärkeämmiksi ja 
merkityksellisemmiksi [8]. 

Tässä artikkelissa tavoittena on jäsentää käyttäjäkeskeisen suunnittelun metodiikkaa ja 
nostaa esiin nykyisiin menetelmiin ja menettelytapoihin liittyviä haasteita. Artikkelissa kuvataan 
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uudenlainen lähestymistapa tuotekehitykseen osallistuvien tahojen välisen vuorovaikutuksen tu-
kemiseen. Esitettyä teoreettista taustaa heijastellaan terveydenhuollon tietojenkäsittelyn alueelle. 
Lisäksi esitellään terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisen tueksi toteutetun avoimen 
vuorovaikutusfoorumin myötä kertyneitä havaintoja ja kokemuksia. 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelunäkökulma

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteiden mukaan eri osapuolten tasapainoinen mukanaolo 
tuottaa nopeammin hyväksyttävän ja ymmärrettävän, käyttötilanteisiin sopivan lopputuloksen [9]. 
Suunnittelijoiden ja käyttäjien yhteistoiminnan merkitys tulee korostetusti esiin käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun periaatteissa, joita ovat: aikainen ja jatkuva huomion kiinnittäminen käyttäjiin, 
aikainen ja jatkuva käyttäjien suorittama testaus, ja iteratiivisesti etenevä suunnittelu [9, 10]. 

Käyttäjien ja kehittäjien yhteistyössä tapahtuvaan suunnitteluun liittyy kuitenkin useita 
haasteita ja ongelmakohtia. Jo varhain 1990-luvulla tunnistetut teemat [6, 11] kuvastavat nyky-
päivänäkin tyypillisiä järjestelmäkehitykseen liittyviä ongelmakohtia. Suunnittelijoiden näkö-
kulmasta keskeisimpiä näistä ovat: 
– käyttäjien osallistumisen kautta tavoiteltavien hyötyjen ymmärtäminen ja halukkuus ottaa 

käyttäjät mukaan suunnitteluun
– oikeanlaisten käyttäjien tunnistaminen ja tavoittaminen
– käyttäjien osallistumisen kohdistaminen tarkoituksen mukaisiin suunnitteluvaiheisiin
– ja käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun menetelmien oikeanlainen ja tarkoituksen mukainen 

hyödyntäminen. 

Usein tuotekehitykseen varatut resurssit ovat hyvin rajalliset, jolloin paineet tuottaa uusia ratkai-
suja tai tuoteversioita lyhyellä aikajänteellä ovat suuret. 

Osallistuva suunnittelu – vahva tahtotila mutta horjuva käytännön 
toteutus

Yksi käyttäjien ja suunnittelijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä painottava menetelmä on 
osallistuva suunnittelu (participatory design) [12]. Osallistuvan suunnittelun kunnianhimoisena 
tavoitteena on saavuttaa työntekijöiden ja ohjelmistosuunnittelijoiden välimaastoon sijoittuva 
”korkeamman tason suunnittelunäkökulma ja ajattelutapa”, jossa haastavia olettamuksia ja luovia 
uusia ideoita tuotetaan yhteisesti rakennetun ymmärryksen, neuvottelujen ja moninäkökulmaisten 
vuoropuhelujen kautta [13]. 

Osallistuvan suunnittelun -menetelmään viitataan kuitenkin hyvin erilaisten toimintatapojen 
yhteydessä. Perinteisesti osallistuvan suunnittelun mielletään tarkoittavan suunnitteluasetelmaa, 
jossa käyttäjät ovat eräänlaisia käytön asiantuntijoita ja tasavertaisia suunnittelukumppaneita [14]. 
Menetelmän ominaispiirteisiin kuuluu myös käyttäjien aktiivinen osallistuminen suunnittelu-
prosessiin sen eri vaiheissa: käyttäjä voi antaa suunnittelijalle uutta tietoa tuotteen käytöstä, jakaa 
kokemuksiaan tuotteen käyttötilanteesta, ja antaa palautetta tuotteen toimivuudesta testausvai-
heessa ja käyttöönoton jälkeen [14]. Käytännössä osallistuvaksi suunnitteluksi saatetaan mieltää 
monenlaiset suunnittelu- tai neuvottelutilanteet, joihin on kutsuttu osallistumaan käyttäjätahon 
edustajia. Tasavertainen suunnittelukumppani -ajattelu voi johtaa pahimmillaan siihen, että käyt-
täjien oletetaan olevan asiantuntijoita paitsi omalla, myös tietojärjestelmien suunnittelun alalla. 
Tällöin voidaan joutua tilanteisiin, joissa käyttäjät ovat mukana suunnittelussa, mutta heidän 
asiantuntemuksensa kohdentuu vääriin asioihin – työtehtäväosaamisen sijasta tekniikkaan.
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Tyypillisesti osallistuvassa suunnittelussa hyödynnetään ”järjestäytynyttä” työvoimaa ja hel-
posti tavoitettavia aktiivisia toimijoita [13]. Nämä toimijat liittyvät usein läheisesti kehittämishank-
keeseen ja työskentelevät hankkeen tilanneessa organisaatiossa tai ovat yhteydessä tutkittavaan 
aiheeseen esimerkiksi työtehtäviensä kautta [13]. Eräs osallistuvan suunnittelun tunnistetuista 
haasteista onkin se, millä keinoin tämän joukon ulkopuolisia tahoja ja toimijoita saadaan tuoduksi 
mukaan suunnitteluun [13, 15]. Erityisesti monialaisen osallistujajoukon ja hankkeen ulkopuo-
listen tahojen näkökulmat voivat ovat arvokkaita tapauksissa, jossa suunnittelun kohteena ovat 
innovatiiviset uudet ratkaisut tai laajalle heterogeeniselle käyttäjäjoukolle suunnatut ohjelmistot 
tai järjestelmät. Myös muut osallistuvan suunnittelun keskeisimmistä haasteista liittyvät osittain 
käyttäjien osallistumiseen [15]: miten käyttäjien osallistuminen saadaan ajoitettua ja kohdistettua 
suunnittelun kannalta kriittisiin pisteisiin? miten tavoitetaan ja sitoutetaan suunnitteluun mukaan 
motivoituneita käyttäjiä, jotka kokevat sen hetkisen suunnitteluaiheen merkitykselliseksi? Kii-
reiset työntekijät, jotka eivät koe suunnittelun kohteena olevaan järjestelmää itselleen läheiseksi 
tai tärkeäksi, eivät ole omiaan tuomaan suunnitteluprosessiin toivottua panosta. 

 
Terveydenhuollon tietojärjestelmäkehitys – epäonnistumisten kautta 
menestykseen?

Hoitajat, lääkärit ja terveydenhuollon muu henkilökunta käyttävät tietojärjestelmiä osana työteh-
täviään – potilaiden hoitamista. Sähköisten järjestelmien tarkoituksena on toimia työssä apuvä-
lineenä eli helpottaa, nopeuttaa ja tehostaa hoitotyötä. Järjestelmän tehokkuus, tuloksellisuus ja 
käyttöön liittyvä tyytyväisyys ovat osa-alueita, joiden avulla käytettävyysominaisuuksia voidaan 
kuvata ja arvioida [16]. Sairaalaolosuhteissa käytettävien järjestelmien kohdalla erityisesti vir-
heiden välttäminen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä on keskeistä. Järjestelmäsuunnittelun 
onnistuneisuutta voidaan arvioida myös niiden käyttöönoton vaatiman koulutuksen määrän 
perusteella. Järjestelmät, joiden käyttö koetaan vaikeaksi ja turhauttavaksi, vaikuttavat osaltaan 
paitsi työn tehokkuuteen, myös sen miellyttävyyteen ja työntekijöiden motivaatioon. 

Tietojärjestelmiin liittyviä puutteita on vaikea tuoda esiin ilman järjestelmäkehitykseen ja 
käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvää asiantuntemusta. Järjestelmien käytössä epäonnistuneet 
käyttäjät syyttävät herkästi itseään taitamattomuudesta, eivätkä osaa hahmottaa ongelman laajuutta 
tai analysoida vastoinkäymisten syitä. Erilaisten yksisuuntaisten kanavien kautta suunnittelijoille 
ohjautuva käytönaikainen palaute koetaankin usein hyvin epämääräiseksi ja vaikeasti hyödynnet-
täväksi. Suunnittelijoiden ja käyttäjien välisen keskusteluyhteyden puuttuessa ongelmakuvauksia 
ei ole mahdollista tarkentaa. Palaute ei johda toivottuihin toimenpiteisiin.

Järjestelmäkehitykseen osallistuvien tahojen yhteystyön merkitys ja tarve huomioida käyt-
täjälähtöinen näkökulma terveydenhuollon järjestelmien ja uusien palveluiden suunnittelussa 
ovat nousseet ajankohtaisiksi aiheiksi terveydenhuollon tietojenkäsittelyn tutkimusalueella. 
Kokemukset käyttäjäkeskeisen suunnittelumetodiikan hyödyntämisestä terveydenhuollon järjes-
telmäkehityksessä ovat rohkaisevia [17,18]. Käyttäjien osallistumisen mukanaan tuomat hyödyt 
terveydenhuollon sovellusalueella ovat pitkälti yhtenevät käyttäjäkeskeisen suunnittelun alueella 
tunnistettujen hyötyjen kanssa: onnistuneiden uusien ideoiden kehittely, edistykset järjestelmä- ja 
käyttöliittymäsuunnittelussa, ja parannukset terveydenhuollon tietojärjestelmien toiminnallisuu-
dessa, käytettävyydessä sekä laadussa [19]. Myös keskeisimmät haasteet, oikeanlaisten käyttäjien 
tavoittaminen ja resursointi [19], kuulostavat hyvin tutuilta. Laaja yhteistyö ja loppukäyttäjiin 
liittyvän ymmärryksen tuominen osaksi tietojärjestelmien kehittämistyötä ovat keskeisiä tekijöitä 
terveydenhuollon uudenlaisiin onnistuneisiin ratkaisuihin pyrittäessä [20, 21].
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Uudenlainen lähestymistapa: avoin vuorovaikutusfoorumi kehittämistyön 
tukena

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun käyttäjien osallistumista painottavat menetelmät mielletään hel-
posti raskaiksi ja aikaavieviksi aineiston keruun vaatiman suunnittelutyön ja todellisten käyttäjien 
kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen vuoksi. Nykyisten käyttäjäkeskeisen suunnittelun mene-
telmien avulla on hankalaa kerätä tietoa laajasta käyttäjäjoukosta. Aineiston keruu esimerkiksi 
haastattelun, havainnoinnin tai käytettävyyden arvioinnin menetelmin on tiukasti aikaan ja 
paikkaan sidottua. Aktiivisten ja motivoituneiden käyttäjien löytäminen ja heidän asiantunti-
juuden tuominen osaksi suunnittelu- ja tuotekehitysprosessia on haastava tehtävä riippumatta 
siitä, mitä käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmistä sovelletaan. Usein tuotekehitykseen ja 
suunnitteluun osallistuvien käyttäjien määrää rajoittavat käytössä olevat resurssit: suunnitteluun, 
käyttäjien rekrytointiin, aineistonkeruuseen ja kerätyn tiedon analysointiin kuluva aika ja asian-
tuntijatyön määrä. 

Yhteisöllisten verkkopalveluiden määrä on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Ajatus 
suunnittelua ja tuotekehitystä tukevasta vuorovaikutusfoorumista on kuitenkin käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun alueella uusi. Avoimen vuorovaikutusfoorumin hyödyntäminen tuotekehityksen 
tukena tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan aineistonkeruuseen, uudentyyppisten ratkaisujen 
ja innovaatioiden toteuttamiseen yhteistyössä käyttäjien kanssa, sekä käyttäjän ja suunnittelijan 
välisten vuorovaikutuskäytäntöjen tarkasteluun. Avoin vuorovaikutusfoorumi myötä laajat käyttä-
jäjoukot voivat osallistua heitä itseään kiinnostaviin keskusteluihin. Perinteisiin käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun menetelmiin verrattuna avoimen vuorovaikutusfoorumin avulla käyttäjätiedon 
kartuttaminen voidaan toteuttaa vähin asiantuntijaresurssein, sillä toiminta foorumilla perustuu 
käyttäjien omaan aktiivisuuteen ja haluun myötävaikuttaa mielenkiintoisiksi ja tärkeiksi koet-
tuihin asioihin. 

Suomessa avoimen innovaation [22] ja osallistumisen ajatusta on sovellettu jo muutaman 
hanke- ja suunnittelutyön tukemiseen tähtäävän verkkopalvelun taustalla. VTT:n Idealiike-verk-
kopalvelu on suunnattu kaikille kansalaisille ja sen tavoitteena on kerätä ideoita uusista tulevai-
suuden mobiilipalveluista [23]. Otakantaa.fi on valtionhallinnon sähköinen kansalaisfoorumi, 
jolla kansalaiset voivat kommentoida hallinnossa käynnistyviä tai käynnissä olevia hankkeita [24]. 
Kansalaisfoorumin tavoitteena on lisätä kansalaisten ja hallinnon välistä vuorovaikutusta ja saada 
hallinnon hanke- ja valmistelutyöhön mukaan kansalaisten asiantuntemusta ja mielipiteitä [24]. 
Espoon seudun alueelliset kehittämisfoorumit Hista [25] ja Espoon keskuksen kehittämisfoorumi 
[26] puolestaan tarjoavat paikallisille suunnittelusta kiinnostuneille asukkaille vuorovaikutus-
kanavan, jonka kautta he voivat välittää ympäristöön ja sen suunnitteluun liittyviä mielipiteitä 
virkamiehille ja suunnittelijoille [27]. 

Avoin vuorovaikutusfoorumi – tapaus Tervesysteemi.info

Tervesysteemi.info -tapaustutkimuksen tavoitteena oli kerätä kokemuksia uudenlaisesta, ter-
veydenhuollon ja erityisesti sen tietojärjestelmien käyttäjäkeskeiseen kehittämiseen tähtäävästä 
menettelytavasta. Kaikille julkisen terveydenhuollon ja terveydenhuollon tietojärjestelmien 
vaikutuspiirissä oleville tahoille suunnatun keskustelu- ja innovointifoorumin tarkoituksena on 
kerätä havaintoja ja ideoita siitä, millaisissa käytännön tilanteissa järjestelmiä käytetään sekä sitä, 
millaisia mahdollisuuksia on olemassa järjestelmien kehittämiseksi. Tässä kappaleessa kerrotaan 
syksyllä 2007 käyttöönotetusta Tervesysteemi.info -foorumista (ks. kuva 1) ja kuvataan tapaus-
tutkimuksen myötä kertyneitä havaintoja lähinnä eri tahojen vuorovaikutukseen ja foorumin 
keskustelusisältöihin painottuvasta näkökulmasta. 
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kuVa 1. osoitteesta www.tervesysteemi.info löytyvä Tervesysteemi.info -foorumi: etusivu (ylhäällä taustalla) ja 
keskustelualueen päänäkymä

Tervesysteemi.info -foorumin keskusteluihin on sen kolmen ensimmäisen toimintakuukauden 
aikana osallistunut erilaisten tahojen edustajia: järjestelmien suunnittelijoita, hoitotyöntekijöi-
tä, tavallisia kansalaisia ja aiheesta kiinnostuneita tutkijoita. Tässä suhteessa foorumin voidaan 
nähdä saavuttaneen yhden sille asetetun tavoitteen – luoda keskusteluyhteys terveydenhuollon 
tietojärjestelmien parissa toimivien tahojen välille. Foorumin myötä erilaiset tahot ovat tulleet 
tietoisiksi toisistaan ja uusien keskusteluyhteyksien lisäksi foorumi on avannut mahdollisuuksia 
myös tutkijoiden väliselle yhteistyölle.

Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana foorumille on kertynyt runsaasti sisältöä. Alunperin 
yksinkertaiselle ja vain muutamia keskusteluteemoja sisältäneelle foorumille on sen käytön myötä 
luotu uusia keskustelualueita, muun muassa ”kaiken kansan kirjoituksille” sekä terveydenhuollon 
tietojärjestelmien tutkimukseen ja tapahtumiin liittyville keskusteluille. Eniten vastausviestejä on 
lähetetty otsikoilla ”Yhteisillä keskusteluilla toimivia ratkaisuja”, ”Terveydenhuollon tietojärjestel-
mien ongelmat” ja ”Terveydenhuollon järjestelmien tietoturva” kirjoitettuihin viesteihin. Nämä 
kolme aihetta ovat myös foorumin luetuimpia aiheita katselumäärän perusteella mitattuna. 

Viestien otsikot tai teema-alueet, joiden alle viestit on kirjoitettu, eivät kuitenkaan kerro 
kaikkea keskustelujen sisällöistä. Sen sijaan viestien teemoittelu ja luokittelu asiasisällön ja kirjoit-
tajan edustaman näkökulman perusteella kertoo enemmän foorumilla käydyistä keskusteluista. 
Keskustelujen sisällön analysoinnissa hyödynnettiin laadullisen aineiston analysointiin soveltuvan 
affiniteettidiagrammi-menetelmän [28] periaatteita. Analyysin perusteella esiin nousivat seuraavat 
pää- ja alateemat. Sulkuihin merkityt viestimäärät kertovat osaltaan keskustelujen laajuudesta.
– Terveydenhuollon tietojärjestelmien suunnittelu: käyttäjien huomioiminen terveydenhuollon 

tietojärjestelmien suunnittelussa (9), vuorovaikutus käyttäjien ja suunnittelijoiden välillä (9), 
Suomen laajuinen yhtenäinen potilastietojärjestelmä (7), olemassa olevien tietojärjestelmien 
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kehittäminen (5), ongelmatilanteisiin liittyvät varotoimenpiteet ja järjestelyt (5), tekninen 
näkökulma tietojärjestelmien suunnitteluun (4)

– Tietojärjestelmiin liittyvät ongelmat loppukäyttäjän näkökulmasta: hoitohenkilökunnan nä-
kökulma (8), potilaan näkökulma (5), järjestelmäpalautteet (12), potilastietojärjestelmien 
vertailut (2)

– Terveydenhuollon tietojärjestelmät käytettävyysnäkökulmasta tarkasteltuna (20) 
– Nykyiset tiedonvälitystavat ja tiedon säilytysmuodot terveydenhuollossa: paperilla vai sähköi-

sessä muodossa? (12)
– Tervesysteemi.info -foorumin hyödyllisyyteen ja kehittämiseen liittyvät keskustelut (13) 
– Tietoturva terveydenhuollossa (9)
– Terveydenhuollon tietojärjestelmien kustannukset ja investointipäätökset (7)
– Potilastietojen siirrettävyys ja saavutettavuus (6).

Lopuksi

Mitä käyttäjien huomioiminen suunnittelussa oikeastaan tarkoittaa? Milloin suunnittelun voidaan 
todeta toteutuneen käyttäjäkeskeisesti sen periaatteita noudattaen? Käyttäjien osallistuminen 
suunnitteluun sen eri vaiheissa ei yksinään tuota toivottua tulosta. Yhteistyöllä ja vuorovaikutuk-
sella on keskeinen rooli yhteisen ymmärryksen rakentamisessa. Mitä kirjavampi on suunnitteluun 
osallistuvien tahojen joukko, sitä vaikeampaa on yhteisen kielen ja toimivien vuorovaikutuskäy-
täntöjen löytäminen. Käytännössä toteutunut käyttäjäkeskeinen lähestymistapa on usein kaukana 
osallistuvan suunnittelun ideaalisesta suunnittelunäkökulmasta, jossa suunnitteluun liittyviä 
ratkaisuja tuotetaan yhteisesti rakennetun ymmärryksen ja moninäkökulmaisten vuoropuhelu-
jen kautta. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmät, osallistuva suunnittelu mukaan lukien, 
pyrkivät saavuttamaan tämän tavoitteen, mutta eivät sellaisenaan näytä ratkaisevan ongelmia. 

Yhä enenevissä määrin virtuaaliyhteisöjä hyödynnetään yhteistoimintaan, sosiaaliseen 
tukeen, tiedon jakamiseen ja julkiseen keskusteluun tähtäävässä toiminnassa [29]. Käyttäjäkes-
keisen suunnittelun näkökulmasta avoimen vuorovaikutusfoorumin voidaan nähdä edustavan 
uudenlaista menetelmällistä lähestymistapaa aineiston keruuseen ja tuotekehitykseen osallistu-
vien yhteistyön ja vuorovaikutuksen tukemiseen. Tässä artikkelissa esitelty terveydenhuollon ja 
erityisesti sen tietojärjestelmien käyttäjäkeskeiseen kehittämiseen tähtäävä Tervesysteemi.info-
foorumi toteutettiin kokeellisena tapaustutkimusesimerkkinä, jonka avulla kerättiin havaintoja 
uudenlaisesta menettelytavasta. 

Tervesysteemi.infon ja muiden vastaavien avointen vuorovaikutusfoorumien kehittämisessä 
voidaan tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi verkkoyhteisöille suunnattuihin verkkosivustoihin 
ja verkkoyhteisön jäsenten erilaisiin rooleihin liittyviä tutkimuksia [30, 31]. Erään teorian mukaan 
käyttäjien osallistumiseen ja erilaisten roolien omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä selvitettäessä 
tulisi tarve- tai tavoitelähtöisyyden sijaan kiinnittää huomiota toimintaan johtaneisiin haluihin 
ja toiveisiin [30]. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun metodiikkakehityksen näkökulmasta erityisen 
mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe on kuitenkin se, miten avointen vuorovaikutusfoorumien 
avulla saadaan tavoitettua laaja motivoitunut käyttäjäkunta, ja miten verkkoyhteisön aktiivisuutta 
voidaan hyödyntää tuote- ja järjestelmäkehityksessä.
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Tiivistelmä

Sairaalaympäristöissä hyödynnetään tänä päivänä erilaisia sanelumenetelmiä: perinteistä kasetti-
sanelua, digitaalista sanelua ja puheentunnistusta. Artikkelissa kuvataan tutkimus, jossa käyttäjä-
keskeisen suunnittelun menetelmin selvitettiin lääkäreiden näkökulmasta sanelutilanteeseen liittyviä 
ominaispiirteitä, arvioitiin ja vertailtiin erilaisia sanelumenettelyjä sekä kartoitettiin lääkäreiden 
mielipiteitä kännykkää hyödyntävästä sanelukonseptista. Tutkimuksen myötä selvisi, että saneluun 
liittyvät käyttötilanteet vaihtelevat suuresti. Kasetti- ja digitaaliseen saneluun liittyen havaittiin 
useita sekä hyviä että kehittämistä vaativia puolia. Puheentunnistusta ja kannettavaa sanelulaitetta 
hyödyntävien sanelumenettelyjen nähtiin olevan potentiaalisia tulevaisuuden ratkaisuja. Lääkärin 
toiminnan näkökulmasta sanelumenetelmien kehittäminen irrallaan muista sanelutilanteeseen 
vaikuttavista tekijöistä ei ole mielekästä. Hankintapäätöksiä tehtäessä sanelutilanne tulee nähdä 
kokonaisvaltaisena kehittämiskohteena.

Johdanto

Sairaaloissa potilaskertomusten, lausuntojen ja lähetteiden tekemisessä hyödynnetään erilaisia 
menetelmiä. Perinteisimpiä näistä ovat tekstien kirjoittaminen tietokoneella ja sanelun tallentami-
nen kasettinauhurilla. Uudempia sanelumenetelmiä ovat digitaalinen sanelu ja puheentunnistus. 
Uusien tietotekniikkaa hyödyntävien sanelumenetelmien avulla tavoitellaan paitsi sisällöiltään 
laadukkaampia saneluja, myös terveydenhuollon prosessien tehostamista ja kustannussäästöjä [1, 
2]. Näin ollen sanelumenetelmien ja -prosessien vaikutusten voidaan nähdä olevan hyvin laaja-
alaiset ja ulottuvan esimerkiksi päätöksentekoon ja terveydenhuoltopalvelujen tarjontaan [1].

Saneluprosessiin liittyy useita toimijatahoja, joista yksi keskeisimmistä on potilaskohtaisen sane-
lulausunnon tekevä lääkäri. Tässä artikkelissa kuvataan digitaalisen sanelun kehittämiseen tähtäävä 
käyttäjätutkimus, jossa sanelun tekemistä ja erilaisia käytössä olevia sanelumenetelmiä tarkasteltiin 
lääkärin näkökulmasta. Artikkelin alussa esitellään tutkimuksen tavoitteet, kerrotaan tutkimuksen 
toteuttamisesta ja tutkimuksessa sovelletuista menetelmistä. Tutkimuksen tulokset on jaoteltu kolmen 
teeman alle: sanelutilanne, menetelmien arviointi ja vertailu, ja lääkäreiden näkemyksiä kännykkää 
hyödyntävästä sanelukonseptista. Artikkelin lopuksi esitellään tulosten pohjalta tehdyt johtopäätökset 
ja arvioidaan toteutettua tutkimusta kokonaisuutena. 

Tutkimuksen taustat ja tavoitteet

Saneluun liittyvä käyttäjätutkimus toteutettiin osana Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin 
Ihannesairaala-hanketta. Digitaalisen sanelun kehittämisprojektiin liittyy useita tutkimuksia ja 
selvityksiä, joiden avulla on tarkoitus muodostaa kokonaiskuva vallitsevasta tilanteesta ja tuottaa 
tietoa tulevaisuuden saneluinvestointien ja päätöksenteon tueksi. 

Käyttäjätutkimuksen myötä digitaalisen sanelun kehittämisprojektiin pyrittiin tuomaan 
mukaan saneluja tekevän käyttäjän eli lääkärin näkökulma. Tutkimuksen tavoitteet olivat seu-
raavat: 
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– Selvittää lääkärin näkökulmasta sanelun tekemiseen liittyvät toimenpiteet, tarpeet ja miel-
tymykset sekä mahdolliset digitaaliseen saneluun siirtymisen vaikeudet.

– Vertailla ja arvioida kolmea käytössä olevaa sanelutekniikkaa todellisissa käyttötilanteissa. 
– Kartuttaa lääkäreiden mielipiteitä uudenlaisesta sanelukonseptista, jossa kännykkää hyö-

dynnetään sanelun tekemisessä. 

Tutkimuksen toteutus

Käyttäjätutkimuksella viitataan toimenpiteisiin, joissa erilaisten käyttäjäkeskeisen suunnittelun 
menetelmien avulla tietyn tuotteen potentiaalisia käyttäjiä tai heistä tehtyjä havaintoja tuodaan 
mukaan suunnitteluprosessiin [3]. Käyttäjätutkimuksessa sovellettavat menetelmät tulee valita 
siten, että niiden avulla saadaan kerättyä riittävän laaja ja monipuolinen aineisto analysoinnin 
pohjaksi. Yleisimmin hyödynnettyjä menetelmiä ovat haastattelut, havainnoinnit ja kyselyt, sekä 
näiden erilaiset yhdistelmät [4]. Muita mahdollisia menetelmiä ovat luotaimet [5], esimerkiksi 
erilaiset menetelmäpaketit tai päiväkirjat. Käyttäjätutkimuksen aineistoa voidaan havainnollistaa 
ja analysoida erilaisten listojen sekä käyttäjistä ja ympäristöistä tehtyjen kuvausten avulla [4]. 
Aineiston analysointi on suositeltavaa tehdä yhdessä tuotekehitykseen liittyvien eri tahon kanssa 
[4]. Tällöin aineiston pohjalta tehdyt päätelmät eivät perustu yksittäisten henkilöiden näkemyk-
siin. Lisäksi käyttäjiin liittyvä tieto saadaan välitettyä tutkimuksen tekijöiden lisäksi myös muille 
hankkeeseen osallistuville tahoille. 

Tutkimusmenetelminä sanelututkimuksessa käytettiin käyttäjäkeskeisen suunnittelun ai-
healueelta tuttua, laaja-alaisen laadullisen aineiston keruuseen soveltuvaa tilannesidonnainen 
haastattelu -menetelmää (contextual inquiry) [6]. Tilannesidonnaisessa haastattelussa keskitytään 
käyttäjien tutkimiseen haastattelun ja havainnoinnin keinoin heidän aidossa työskentely-ympä-
ristössään. Perinteisesti tilannesidonnaista haastattelua hyödynnetään tuotekehityksen alkuvai-
heissa, jolloin tavoitteena on selvittää ja ymmärtää käyttäjien tarpeita, tavoitteita, mieltymyksiä 
ja asenteita.

Sanelututkimuksessa tutkittavana kohderyhmänä oli erilaisia sanelumenetelmiä käyttävät 
lääkärit. Tutkimukseen osallistui seitsemän lääkäriä. Tämän määrän nähtiin olevan tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta riittävä, vaikkakin suurempi haastateltavien lukumäärä olisi mahdollis-
tanut seikkaperäisemmän tutkimuksen toteuttamisen ja kasvattanut tutkimuksen luotettavuutta. 
Haastateltavat lääkärit valittiin siten, että kaikki käytössä olevat sanelumenetelmät tulivat eduste-
tuksi. Lisäksi kiinnitettiin huomiota lääkäreiden taustoihin ja työnkuvaan, jotta valittu otos olisi 
mahdollisimman edustava. 

Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin keväällä 2008. Tutkimukseen osallistui kaksi mies- ja 
viisi naislääkäriä. Suurin osa heistä oli toiminut sairaalalääkärinä noin 5 vuotta, mutta joukkoon 
mahtui myös yksi aloitteleva ja kaksi kokeneempaa lääkäriä. Lääkäreiden kiinnostus tietotek-
niikkaa kohtaan vaihteli suuresti. Kaikki lääkärit olivat kirjoittaneet lausuntoja itse ja käyttäneet 
kasettisanelua. Perinteisten menetelmien lisäksi kolmella lääkärillä oli kokemusta digitaalisesta 
sanelusta ja kahdella puheentunnistusta hyödyntävästä sanelusta. Tutkimukseen osallistuneiden 
lääkäreiden taustatiedot on kuvattu taulukossa 1.

Tutkimuksen haastattelu- ja havainnointiosuus koostui kolmesta teemasta: 
1) Taustatiedot: koulutus ja työnkuva, tietotekniset taidot ja kiinnostus tietotekniikkaa kohtaan, 

tutut sanelumenetelmät ja kokemukset
2) Sanelutilanteen läpikäynti: aloitustilanne, sanelun teko, lopetus, yhteenveto
3) Kännykän hyödyntäminen sanelussa: kännykkäkonseptihahmotelmien läpikäynti. 
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Taulukko 1. Sanelututkimukseen osallistuneiden lääkäreiden taustatiedot

Suku-
puoli

Erityisalue (*) Toiminut 
lääkärinä

Kiinnostus tietotekniikkaa koh-
taan

Tutut sanelu-me-
netelmät**

L1 Nainen Lasten kirurgia 6 vuotta ”En pidä tietokoneista” Ki, Ks

L2 Mies Ortopedia 6 vuotta ”Pärjään nykyisten järjestelmien 
kanssa”

Ki, Ks

L3 Nainen Lastenlääkäri* 4 vuotta ”Ei kiinnosta yhtään” Ki, Ks, Ds (½v.)

L4 Nainen Lasten erikoislääkäri 5 vuotta ”Ei kai tietotekniikkaa voi vält-
tää”

Ki, Ks, Ds (3v.)

L5 Nainen Neurologia* 2 vuotta ”En ole hirvittävän innokas” Ki, Ks, Ds (2kk)

L6 Nainen Radiologia 10 vuotta ”Koen olevani innokas” Ki, Ks, Pt (3v.)

L7 Mies Radiologia, kirurgia 12 vuotta ”Erittäin kiinnostunut, kolle-goi-
hin verrattuna harrastunut.”

Ki, Ks, Pt (3v.)

* Erikoistumiskoulutus kesken
** Menetelmien lyhenteet: 
     Ki = Kirjoittaminen itse, Ks = Kasettisanelu, Ds = Digitaalinen sanelu, Pt = Puheentunnistus 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli kerätä lääkäreiden mielipiteitä uudenlaisesta sanelukon-
septista, jossa matkapuhelinta hyödynnetään sanelun tekemisessä. Tätä varten tutkimuksen 
suunnitteluvaiheessa ideoitiin viisi erilaista konseptia, joista jokaisesta toteutettiin kevyet käyt-
töskenaarioihin pohjautuvat havainnollistukset. Konseptit olivat seuraavat: 
– Konsepti 1: Sanelu nauhoitetaan kännykän äänitysohjelmalla ja 
 a. lähetetään tekstiviestin tavoin sanelukeskukseen. 
 b. lähetetään automaattisanelupalvelun ohjeiden mukaan sanelukeskukseen.
– Konsepti 2: Soitetaan sanelukeskukseen ja 
 a. sanellaan puhelinkeskustelun tavoin sanelukeskuksen tekstinkäsittelijälle.
 b. sanellaan automaattiin sen antamien ohjeiden mukaan. 
 c. tehdään sanelu puhelinvastaajaan. 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna siten, että ennalta laaditut haastattelukysymykset 
ohjasivat keskustelua, mutta tilanteen tullen esitettiin lisäkysymyksiä mielenkiintoisista aiheista. 
Yksittäiset haastattelut kestivät keskimäärin puolitoista tuntia. Haastattelu- ja havainnointitilanteet 
tallennettiin äänitallennuslaitteilla ja digitaalisella kameralla, jotta yksityiskohtiin voitiin palata 
myöhemmin aineiston analysoinnin yhteydessä. Aineiston keruun jälkeen haastattelut kirjoitet-
tiin auki tekstimuotoon. Aineiston analysointia varten järjestettiin työpajatilaisuus, jossa kerätty 
aineisto käytiin keskustellen läpi yhdessä sanelututkimuksen toteuttajien ja hankkeessa muutoin 
mukana olevien kesken. Analysoinnissa hyödynnettiin erityisesti laadullisen aineiston analysoin-
tiin soveltuvaa affiniteettidiagrammi-menetelmää [4]. Menetelmän mukaisesti keskeiset havainnot 
kirjattiin muistilapuille, jotka myöhemmin ryhmiteltiin merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi. 

Tulokset

Tähän kappaleeseen on koottu sanelututkimuksen keskeisimmät havainnot ja tulokset. Tulokset 
on jaoteltu tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti kolmen teema-alueen alle: 1) Sanelutilanne ja 
sanelun tekeminen lääkärin näkökulmasta, 2) Sanelumenetelmien arviointi ja vertailu, 3) Lää-
käreiden näkemyksiä kännykkää hyödyntävästä sanelukonseptista. 
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1) Sanelutilanne ja sanelun tekeminen lääkärin näkökulmasta

Sairaaloissa lääkärit sanelevat ja kirjoittavat monenlaisia tekstejä: lähetteitä, potilaskertomuksia, 
lausuntoja, väliarvioita ja toimenpidesuunnitelmia. Kiireisen ja hektisen työrytmin vuoksi lääkä-
rit toivovat voivansa tehdä sanelut heti, kun niiden tekemiseen on riittävästi aikaa, jotta potilas 
on vielä hyvässä muistissa. Saneluja tehdäänkin eri paikoissa ja erilaisissa tilanteissa. Osastoilla 
saneluja tehdään pääosin. Poliklinikoilla sanelut pyritään tekemään heti potilaskäyntien jälkeen. 
Osastoilla ja poliklinikoilla sanelut tehdään yleensä melko rauhallisissa olosuhteissa lääkäreille 
varatuissa tiloissa tietokoneilla varustettujen työpisteiden ääressä. Päivystyksessä tilanne on tyy-
pillisesti toinen. Ympäristö on hälyinen, lisäksi saneluun tarvittavat välineet saattavat olla usein 
varattuja. Päivystyksen tapaan myös leikkausten yhteydessä sanelut tehdään mahdollisimman 
pian toimenpiteen jälkeen paikan päällä. 

Yleisellä tasolla tarkasteltuna sanelu etenee seuraavasti. Ennen sanelun aloittamista lääkärit 
tutustuvat potilaan aiempiin tietoihin kuten potilaskertomukseen ja jäsentävät saneltavat asiat 
mielessä valmiiksi. Sanelun aikana keskeytykset ovat hyvin yleisiä. Suuri osa keskeytyksistä on 
taukoja, jolloin lääkärit käyvät mielessään läpi seuraavaksi saneltavia asioita tai etsivät lausuntoon 
liittyviä tietoja potilaskansiosta tai tietokoneelta. Keskeytyksiä voivat aiheuttaa myös puhelinsoitot 
tai välittömiä vastauksia vaativat hoitajien tai kollegojen kysymykset. Keskeytyksen jälkeen aja-
tukset on jälleen koottava ja suunnattava sanelun tekemiseen. Sanelun aikana aiemmin sanellun 
kertaus, sekä muutosten ja lisäysten tekeminen ovatkin hyvin yleisiä toimintoja. 

Tehtyjä saneluja ei juuri koskaan kuunnella alusta loppuun. Valmiit kasetti- ja digitaaliset 
sanelut siirtyvät lääkäreiltä tekstinkäsittelijöille kirjoitettavaksi. Äänitallenteina tehtyihin sane-
luihin liittyy myös tarkastusvaihe. Kiireettömiksi merkityt sanelut tulevat osastoilla ja poliklini-
koilla tekstinkäsittelijöiltä lääkäreille tarkastettavaksi muutamasta päivästä muutamaan viikkoon 
vaihtelevalla viiveellä. Tarkastuksen myötä jo aiemmin käsitelty potilas on palautettava uudelleen 
mieleen. Sanelujen tarkastuksissa luotetaan pitkälti lääkärin omaan muistiin. Yleensä korjauk-
set koskevat yksityiskohtia, mutta tarvittaessa myös asiavirheet pystytään lääkäreiden mielestä 
korjaamaan muistin avulla yllättävänkin hyvin ilman, että tarkastusta tukevia tietoja joudutaan 
etsimään tietokoneelta, potilaan papereista tai omista muistiinpanoista. 

Sanelutilanteessa on usein läsnä sanelevan lääkärin lisäksi myös muita: toinen lääkäri, hoitajia, 
potilas tai potilaan omaisia. Erityisesti osastoilla ja poliklinikoilla sanellaan tyypillisesti kollegan 
kanssa samassa huoneessa yhtä aikaa. Sanelujen pituudet vaihtelevat muutamasta virkkeestä 
muutamien sivujen mittaisiin. Myös sanelun tekemiseen käytetty aika saattaa sanelun pituudesta 
ja keskeytysten määrästä riippuen vaihdella huomattavasti.

Sanelun pohjatietoina ja sanelua tehtäessä hyödynnetään useita eri lähteitä, muun muassa 
laboratoriotuloksia, aiempia lausuntoja, epikriisejä, hoitajien merkintöjä, ja lääkärin omia muis-
tiinpanoja. Näitä tietoja tarkastellaan sanelun tekemisen aikana joko tietokoneelta tai potilas-
kansiossa olevista papereista. Monet lääkärit suosivat papereiden käyttöä, sillä paperit koetaan 
tutuiksi ja paperit voi sanelun ajaksi levittää pöydälle, jolloin kaikki tarpeelliset tiedot ovat nä-
kyvissä samaan aikaan. Viimeisimmät tiedot löytyvät kuitenkin usein tietokoneelta ja useimmat 
lääkärit kokevat tarvitsevansa konetta joka tapauksessa sanelua tehdessään. Potilaskansion etu 
on kuitenkin se, että potilaan tiedot on koottu valmiiksi yhteen paikkaan. Tietokoneelta tietoja 
saattaa joutua etsimään useista järjestelmistä. Erilliset järjestelmät ja sekavat toimintatavat koetaan 
turhauttaviksi ja sanelua hidastaviksi ongelmiksi.

2) Sanelumenetelmien arviointi ja vertailu

Kasettisanelu
Kasettisaneluun liittyy lääkärin näkökulmasta seuraavia vaiheita: 1) sanelulomakkeen täyttö ja 
potilastietotarran kiinnitys kasettiin, 2) kasetin laittaminen sanelukoneeseen, 3) potilaan tietoihin 
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tutustuminen, 4) sanelun teko, 5) sanelun lopetus ja äänikasetin sekä tarvittavien potilaspape-
reiden laittaminen kuoreen eteenpäin lähetystä varten, 6) sanelun tarkastaminen ja allekirjoitus 
paperilla tekstinkäsittelyn jälkeen. 

Kasettisaneluun tunnistettiin liittyvän useita hyviä puolia. Kasettisaneluun on totuttu. Ka-
settisaneluprosessi on yksinkertainen ja prosessiin liittyvät toimet konkreettisia. Sanelulaitteita, 
sekä kannettavia että pöytäkoneita on joka paikassa, niitä ei tarvitse erikseen etsiä. Kasettisanelun 
aloittaminen on digitaaliseen saneluun verrattuna huomattavasti nopeampaa, koska toimenpiteitä 
varten ei tarvitse käynnistää tietokonetta ja erillisiä ohjelmia tai etsiä potilastietojärjestelmänä 
käsiteltävänä olevan potilaan tietoja. Tarkastuksen yhteydessä muutosten teko kynällä paperille 
on helppoa ja onnistuu ilman tietokonetta. 

Kasettisanelun huonoiksi puoliksi mainittiin huonolaatuiset ja vialliset kasetit, toisinaan 
rikkoontuvat sanelulaitteet, sanelun aikainen äänityksen päälläolon epävarmuus sekä väärälle 
potilaalle saneluun liittyvät sekaannusmahdollisuudet. Eräs kasettisanelun heikkouksista on 
myös se, ettei kasetilla äänitallenteena oleva sanelu ole käytettävissä ennen kuin se on kirjoitettu 
tekstimuotoon. Kiireellisissä tapauksissa sanelun voi kuitenkin varustaa ”kiireellinen”-merkinnäl-
lä, jolloin tekstinkäsittelijät käsittelevät sanelut pikaisesti muutamassa tunnissa. Osa lääkäreistä 
olikin sitä mieltä, että todellisuudessa kasetilla olevia kirjoittamattomia saneluja tarvitaan vain 
ani harvoin. 

Digitaalinen sanelu
Tutkimuksessa havainnoitu digitaalinen saneluprosessi sisältää lääkärin näkökulmasta seuraavia 
vaiheita: 1) tietokoneen käynnistys ja potilastietojärjestelmän avaaminen, 2) potilaan tietojen 
etsiminen sosiaaliturvatunnuksen avulla potilastietojärjestelmistä, 3) potilaan tietoihin tutustumi-
nen, 4) sanelun aloituksen vaatimien tunnusten ja lyhenteiden syöttö, 5) sanelun teko, 6) sanelun 
lopetus ja tallennus, 7) tekstimuotoon kirjoitetun sanelun tarkastus tietokoneelta. Digitaalisen 
saneluprosessin sanelun teko -vaihe muistuttaa pitkälti kasettisanelun vastaavaa: sanelun aikana 
taaksepäin kelaus, kuuntelu ja viimeisimmän saneluosion päälle sanelu ovat toistuvat usein. 
Ilmoitus kirjoitetusta, tarkastusta vaativasta sanelutekstistä ilmestyy lääkärin henkilökohtaiseen 
muistilistaan tietokoneelle. Ilmoituksen saatuaan, lääkärit etsivät tarkastettavan tekstin potilas-
tietojärjestelmästä ja tekevät siihen tarvittavat muutokset. 

Lääkäreiden näkökulmasta digitaalisen saneluun liittyvät hyvät puolet kasettisaneluun ver-
rattuna ovat seuraavat. Ylimääräinen kasetteihin ja tarroihin liittyvä ”puuhastelu” on poistettu. 
Digitaalisessa muodossa oleva sanelu on heti kuunneltavissa ja tallennetta voidaan hyödyntää 
tarvittaessa eri puolilla sairaalaa. Tarkastuksen yhteydessä saneluja voi korjata tietokoneella, ja 
tarkastettavat sanelut tulevat samaan paikkaan potilaan muiden tietojen kanssa. Sanelua tehtäessä 
kaikki tarvittavat tiedot voivat olla näkyvillä ruudulla. Yleisesti ottaen digitaalisen sanelun arveltiin 
olevan luotettavampi ja kasettisaneluun verrattuna edistyksellisempi tapa toimia. 

Tietokoneeseen ja potilastietojärjestelmään tiukasti sidoksissa olevaan digitaaliseen sanelu-
menettelyyn liittyy useita tietoteknisen toteutuksen ”kömpelyydestä” juurensa juontavia ongelmia. 
Ennen sanelun aloittamista tietokoneen käynnistäminen, potilastietojärjestelmän avaaminen 
ja potilaan tietojen etsiminen vievät aikaa. Usean tutkimuksessa haastatellun lääkärin mielestä 
kasettisanelun kiistämätön etu digitaaliseen saneluun verrattuna onkin sanelun aloittamisen 
nopeus. Sanelun aloittamiseen liittyvien erilaisten koodien ja tunnusten syöttäminen koetaan 
turhauttavaksi ja ylimääräiseksi työksi. Saneluohjelman ikkunat vievät turhaan tilaa ruudulla ja 
peittävät alleen potilaaseen liittyviä tärkeitä tietoja. Saneltavan potilaan henkilötiedot eivät ole 
riittävän selkeästi esillä. Sanelun tekemiseen liittyy epäloogisuuksia esimerkiksi tallennuksen 
suhteen: sanelu saattaa kadota, mikäli asioita ei tehdä ohjelman määrittämässä järjestyksessä. 
Henkilökohtainen muistilista, johon ilmoitukset tarkastettavista saneluista ilmestyvät, toimii 
erillään potilastietojärjestelmästä. Tarkastuksen yhteydessä tekstin muokkaaminen ei ole yksioi-
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koista, sillä periaatteessa yksikertaiset toiminnot kuten muokkaustilaan siirtyminen ja tallennuk-
sen suorittaminen vaativat useita valintoja ja hyväksymisiä. Edellisten lisäksi sanelun tekemistä 
vaikeuttavat usein potilastietojärjestelmään liittyvät ongelmat, sekä käytössä olevan tietokoneen 
hitaus ja vähäinen muistikapasiteetti.

Kasetti- ja digitaalisen sanelun yhteinen heikkous on se, että sanelussa joudutaan turvautu-
maan paljon sanelua tekevän lääkärin muistiin. Koska saneltua ei ole mahdollista nähdä teksti-
muodossa sanelun aikana, sanelun hahmottaminen kokonaisuutena on erittäin vaikeaa erityisesti 
pitkien sanelujen kohdalla. Lääkäreiden mukaan sanellun tekstin väliin lisääminen tai muutosten 
tekeminen on erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta. Mikäli sanelun lopussa huomataan tarve lisätä 
sanelun väliin tekstiä, lisäykset tehdään tyypillisesti sanelun loppuun lisähuomioina.

Puheentunnistusta hyödyntävä sanelumenettely
Puheentunnistusta hyödyntävä sanelumenettely on ollut muutaman vuoden pilottikäytössä Hel-
singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Töölön radiologian yksikössä. Tuona aikana yksikössä 
on tehty paljon saneluprosessiin, tietojärjestelmiin ja puheentunnistuksen kontekstisidonnaiseen 
sanastoon liittyvää kehitystyötä. Kokemusten mukaan puheentunnistus ei yksinään ratkaise tai 
helpota sanelun tekemistä. Keskeisin haaste liittyy huolelliseen integrointiin. 

Muihin sanelumenetelmiin verrattuna puheentunnistuksen keskeisimpiä etuja ovat tehok-
kuus ja miellyttävyys. Sanelu on helpompi hahmottaa kokonaisuutena, lisäksi tekstiä voi täydentää 
ja jäsennellä sen ilmestyessä ruudulle näkyviin miltei reaaliaikaisesti. Statistiikkaan perustuva 
älykäs ohjelma korjaa automaattisesti virheitä ja parantaa näin ollen sanelun laatua esimerkiksi 
oikeinkirjoituksen ja kielioppivirheiden osalta. Lisäksi lausunnot ovat nopeasti hyödynnettävissä 
eikä erillisiä tarkastuksia tarvita. 

3) Lääkäreiden näkemyksiä kännykkää hyödyntävästä sanelukonseptista

Osa haastatelluista lääkäreistä kaipasi nykyisten sanelumenetelmien rinnalle uudenlaista mahdolli-
suutta tehdä saneluja ja potilaisiin liittyviä muistiinpanoja ”liikkeessä” esimerkiksi potilaskierroilla. 
Puheentunnistus ja paikkariippumaton sanelu nähtiin yleisesti tulevaisuuden saneluratkaisuksi. 
Kännykän hyödyntämiseen suhtauduttiin kuitenkin varauksellisesti. Kännykkää ei voi varata 
pitkiksi aikaa pelkästään sanelun tekemiseen. Muutamat lääkärit kyseenalaistivat kännykän 
tuoman lisäarvon viitaten siihen, että suuri osa saneluista tehdään joka tapauksessa tietokoneen 
ja potilastietojen ääressä. Tutkimukseen osallistuneiden lääkäreiden tulevaisuuden sanelumenet-
telyihin liittyvät toiveet olivat pitkälti yhteneviä: Sanelumenettelyn tulisi olla mahdollisimman 
yksinkertainen sekä sanelun tekemisen, lähettämisen että potilastietoihin liittämisen osalta. 
Lisäksi sanelun keskeytys, toisto ja muokkaus tulisi onnistua helposti.

Johtopäätökset 

Potilastietojärjestelmien ja terveydenhuollon erillisten tietojärjestelmien integrointi ja yhteis-
toiminnan lisääminen ovat edelleen yksi keskeisimmistä terveydenhuollon tietojärjestelmä-
kehitykseen liittyvistä haasteista [7, 8]. Sanelutilanteessa tietoteknisen ympäristön tulisi tukea 
potilaskohtaisesti saatavilla olevien tietojen hyödyntämistä ja lääkäreiden kontekstisidonnaista 
työskentelyä. Ohjeistot ja standardit [1, 9] tarkastelevat sanelua ja dokumentaation laatua yleisellä 
tasolla, mutta eivät huomioi sanelun reaalitodellisia käyttötilanteita. 

Lääkärin näkökulmasta toteutettu sanelututkimus osoitti, ettei testattu, potilastietojärjestel-
mään tiiviisti liitetty digitaalinen sanelumenettely sellaisenaan ole käyttökelpoinen. Ensisijaisia 
kehittämiskohteita nykymuotoisessa sanelussa ovat käyttöliittymäratkaisujen uudelleensuunnittelun 
kautta toteutettava tietoteknisten järjestelmien käytön tehostaminen ja sovellusten integroiminen 



10�

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät

Stakes, Työpapereita 19/2008

käyttäjän näkökulmasta yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Käyttäjätutkimuksen johtopäätöksenä eh-
dotettiin, ettei nykyisen digitaalisen sanelun laajamittaista hankintaprojektia käynnistetä ainakaan 
tässä vaiheessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Töölön radiologian yksikön kokemukset puheen-
tunnistuksesta ja siihen liittyvästä saneluprosessista ovat hyviä ja rohkaisevia. Tämä nostaa esiin 
kysymyksen siitä, onko nykymuotoinen digitaalinen sanelu ylipäätään kehittämisen arvoista ja mitä 
haasteita puheentunnistuksen laajempaan käyttöön liittyy?

Saneluun liittyvät käyttötilanteet vaihtelevat paljon. Erilaiset saneluprosessit sopivat eri 
tilanteisiin, näin ollen ”sanelukäyttöliittymä” ei ole vakioitavissa laajamittaisesti. Saneluproses-
sin tulisi integroitua kiinteästi osaksi lääkärin toimintaa, työtehtäviä ja työskentely-ympäristöä. 
Sanelun kehittämisen kannalta on keskeistä tunnistaa erilaiset sanelutilanteet ja lähteä tilantei-
den erilaisuuteen liittyvän ymmärryksen pohjalta kehittämään uudenlaisia saneluprosesseja ja  
-menettelytapoja. Lääkäreiden näkökulmasta keskeisin sanelun kehittämiseen liittyvä kysymys on 
se, millä edellytyksillä uudenlainen saneluratkaisu löytää tiensä arkipäiväiseen käyttöön.

Pohdinta

Käyttäjätutkimuksen tavoitteena oli kerätä lääkärin näkökulmasta tietoa nykyisistä sanelume-
netelmistä ja niiden reaalitodellisista käyttötilanteista. Käyttäjätutkimus nosti esiin sanelun käy-
tännön toteutuksen kannalta kriittiset pisteet, joiden selvittämisen tueksi aiemmin digitaalisen 
sanelun kehittämisprojektissa toteutetut tietovirta- ja prosessikuvaukset eivät olleet tuottaneet 
riittävää tietoa. 

Tutkimuksen keskeisimmät johtopäätökset ja suositukset muodostuivat tutkimuksen lähtökoh-
tana olleisiin tavoitteisiin nähden laajoiksi. Johtopäätösten tavoitteena on nostaa esiin lääkärin näkö-
kulmasta saneluun liittyviä periaatteellisia kysymyksiä ja herättää laajempaa keskustelua aiheesta.

Käyttäjätutkimuksen tulokset vastaavat kattavasti tutkimuksen kohteena olleen ryhmän osalta 
heidän näkemyksiään nykyisistä sanelumenetelmistä ja -tilanteista. Tulosten ja johtopäätösten luotet-
tavuutta ja yleistettävyyttä tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että tutkimukseen osallistuneet 
lääkärit edustivat vain hyvin pientä osaa sairaanhoitopiirin lääkärikunnasta. Johtopäätöksissä esitet-
tyjen jatkotutkimuksen aiheiden osalta sanelumenetelmiä ja -tilanteita olisikin suositeltavaa tutkia 
laajemmin eri yksiköissä, työtehtävissä ja olosuhteissa toimivien lääkäreiden näkökulmasta. 
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