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Abstract

Information systems are increasingly used in hospitals. The goal of using information systems is
to achieve better quality and productivity. The use of information systems can have a wide range
of quality and productivity implications for hospital operations.

The goal of this research was to analyze the impact of using an information system on the
quality and productivity in a hospital from the viewpoint of service personnel. The research was
carried out using qualitative methods. The informants consisted of 21 service personnel from the
hospital.

According to the findings, the use of an information system changes processes and workflows.
Although the use of the information system made the work more flexible as well, it increased the
workload for the staff. There are also difficulties in returning to the previous service process. The
hospital also has a variety of patients that should be considered. A simple information system can
have a far-reaching impact on a hospital and its operations.

This study provides an overview of the effects of using an information system in a hospital
organization from the perspective of service staff and support services that have previously
received less attention.

Keywords: hospital organization, information systems, productivity, quality, use
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Tiivistelmä

Nykyisin sairaalat hyödyntävät tietojärjestelmiä toiminnassaan laajasti. Uusilla järjestelmillä 
tavoitellaan parempaa laatua ja tuottavuutta organisaatiossa. Tietojärjestelmien käytöllä voi olla 
merkittäviä laatu- ja tuottavuusvaikutuksia sairaalan toiminnan kannalta.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida tietojärjestelmän käytön vaikutusta laatuun 
ja tuottavuuteen sairaalaorganisaatiossa palveluhenkilöstön kokemana. Tutkimuksessa käytettiin 
laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Tutkimuksen tulokset perustuvat sairaalan palveluhenkilös-
tön haastatteluihin, joihin osallistui 21 henkilöä.

Tulosten mukaan tietojärjestelmän käyttö muuttaa prosesseja ja työnkulkuja. Vaikka tietojär-
jestelmän käyttö sujuvoitti työtä, se myös kuormitti henkilöstöä. Tutkimuksessa todettiin, että 
tietojärjestelmään liittyvät ongelmat lisäävät henkilöstön työmäärää ja aiempaan palveluproses-
siin on vaikea palata. Sairaalaorganisaatioissa tulee huomioida kaikki järjestelmän käyttäjät ja 
toimintaympäristö missä järjestelmää käytetään, erityisesti silloin kun käyttäjiin liittyy erityis-
ryhmiä. Toiminnaltaan yksinkertainen järjestelmä voi vaikuttaa laajasti sairaalan eri toimintoi-
hin. Tutkimus antaa ajantasaisen kokonaiskuvan tietojärjestelmän käytön vaikutuksista sairaala-
organisaatiossa aiemmin vähemmälle jääneen palveluhenkilöstön ja tukipalvelujen kannalta.

Asiasanat: käyttö, laatu, sairaalaorganisaatio, tietojärjestelmä, tuottavuus
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1 Johdanto 
Tietojärjestelmien vaikutukset prosesseihin ja työnkulkuihin voivat olla moninaiset 
ja merkittävät sairaalaorganisaation toiminnan kannalta. Uusien järjestelmien tuo-
mien muutosten hyväksyminen osana uutta toimintamallia vaatii henkilöstöltä 
osaamista, mutta myös oman käyttäytymisen muutosta prosessien omaksumiseen. 
Työnkulut voi muuttua niin, että tietyt toimintamallit jäävät uusien järjestelmien 
myötä kokonaan pois. Prosessien ja työnkulkujen muutoksia perustellaan usein toi-
minnan tehostumisella ja laadun parantumisella. Järjestelmien tuomat vaikutukset 
heijastuvat yleensä henkilöstöön ja siten koko organisaatioon. (Van Merode, 
Groothuis & Hasman, 2004; Or & Karsh, 2009; Cresswell & Sheikh, 2013; Simon 
ym., 2013.) 

Tietojärjestelmien pitkän aikavälin vaikutukset sairaaloiden kustannushyötyi-
hin (Borzekowski, 2009) ja tietojärjestelmien tiedon laadun ja eheyden vaikutukset 
potilaan hoidon laatuun (Chaudhry ym., 2006) on tunnistettu. On siis varsin il-
meistä, että terveydenhuoltoon etsitään uusia tietojärjestelmiä, joilla voidaan pa-
remmin palvella terveydenhuollon ammattilaisia ja potilaita.  Itsepalveluasioinnin 
mahdollisuuksia on lisätty myös sairaaloissa. Rhoadsin ja Drazenin (2009) mukaan 
potilaan itseilmoittautumisjärjestelmä voi nopeuttaa ilmoittautumisprosessia ja va-
pauttaa henkilökuntaa muihin töihin.  Myös Or ja Karsh (2009) totesivat perinteis-
ten terveydenhuollon menetelmien ja palvelujen saavan uudenlaisia vaihtoehtoja 
uusista tietojärjestelmistä. He arvioivat tietojärjestelmien mahdollistavan potilaan 
hoitoprosessien kehittämisen kuin myös organisaation toiminnan tehostamisen.  
Tietojärjestelmien lukuisista tutkimuksista huolimatta niiden vaikutuksista organi-
saatioiden eri osa-alueille ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa.  (Rahurkar, Vest & 
Menachemi, 2015).  

1.1 Tutkimuksen tarkoitus 

Tietojärjestelmien määrä terveydenhuollossa on voimakkaasti kasvanut. Lovett, 
Illg ja Sweeney (2016) totesivat, että usein motiivina on saada tehokkuutta toimin-
taan, vähentää pullonkauloja potilasvirrassa ja joustavoittaa tiedonhakua eri järjes-
telmien välillä. Samalla kuitenkin järjestelmien hyödyistä on suhteellisen vähän 
näyttöä, ja tulokset ovat osin ristiriitaisia (Gagnon ym., 2009; Jones, Rudin, Perry 
& Shekelle, 2014). Terveydenhuollon henkilöstön kokemukset tietojärjestelmien 
vaikutuksista päivittäiseen työhön ja toimintaan antavat arvokasta tietoa tulevai-
suuden järjestelmiä suunniteltaessa ja kehitettäessä. Erityisen tärkeäksi muodostuu 
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niiden tekijöiden tunnistaminen työprosesseissa, joilla on merkitystä tietojärjestel-
mien käytön kannalta. Toimivan järjestelmän voidaan olettaa sujuvoittavan päivit-
täistä työtä niin, että se samalla kannustaa henkilöstöä käyttämään järjestelmää.  
(Russ ym., 2010; Buntin, Burke, Hoaglin & Blumentahl, 2011.)   

Tämän tutkimuksen aiheena oli tietojärjestelmän käytön vaikutus laatuun ja 
tuottavuuteen sairaalaorganisaatiossa palveluhenkilöstön kokemana. Tarkoituksena 
oli laadullisen tapaustutkimuksen keinoin ja palveluhenkilöstön kokemusten kautta 
analysoida tietojärjestelmän käytön vaikutuksia sairaalassa. Tässä tutkimuksessa 
palveluhenkilöstöllä tarkoitetaan asiakas- ja toimistopalveluhenkilöstöä, osaston-
sihteereitä, teknisen tuen henkilöitä, projektihenkilöitä, sekä heidän esimiehiinsä 
kuuluvia henkilöitä. Terveydenhuollossa rutiininomaisten töiden siirtämisen tieto-
järjestelmille odotetaan lisäävän laatua, koska näin henkilökunnalla jää enemmän 
aikaa potilastyöhön (Chaudhry ym., 2006; Aggelidis & Chatzoglu, 2009). Laatua 
ja tuottavuutta pyritään nostamaan esimerkiksi järjestelmien tuomalla joustavuu-
della työkäytäntöihin. Tällöin henkilöstöä voidaan sijoitella uusiin tehtäviin. Toi-
saalta henkilöstön vähentämistä voidaan perustella tietojärjestelmän tuoman hyö-
dyn vuoksi. Sairaaloiden tietojärjestelmien hyödyllisyyden ja helppokäyttöisyyden 
tiedetään vaikuttavan merkittävästi henkilöstön suhtautumiseen niiden käyttöä 
kohtaan. Erityisesti järjestelmään liittyvät odotukset palvelun laadun parantumi-
sesta ja toiminnan tehokkuudesta vaikuttavat käyttöön. (Aggelidis & Chatzoglu, 
2009; Russ ym., 2010; Pai & Huang, 2011.)  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda uutta tietoa niistä laatu- ja tuottavuus-
vaikutuksista, joita tietojärjestelmän käyttö aiheuttaa sairaalan eri toimintoihin. Ta-
voitteena oli myös tutkia, miten tietojärjestelmä on vaikuttanut palveluhenkilöstön 
toimintaan.   

1.2 Motivaatio 

Tietojärjestelmien merkitys terveydenhuollon eri sektoreilla on tällä hetkellä huo-
mattava. Suomessa terveydenhuollon eri toimintayksiköissä pelkästään potilastie-
tojen käsittelyyn tarkoitettuja tietojärjestelmiä käytetään varsin laajasti ja monipuo-
lisesti. Sähköiset järjestelmät mahdollistavat jo potilastietojen siirron eri organisaa-
tioiden välillä ja myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen tie-
donsiirto on tehostunut. Potilaan omatoimisuus sähköisten terveyspalvelujen käy-
tössä tulee yhä lisääntymään, koska palvelujen saatavuus helpottuu ja teknologista 
käytettävyyttä parannetaan koko ajan.  Lisäksi sähköisen asioinnin sekä uuden tek-
nologian hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoilla luo 
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todennäköisesti uusia mahdollisuuksia potilaan osallistumiseen myös hoidon suun-
nittelussa ja toteutuksessa. (Windblad, Reponen & Hämäläinen, 2012.) Näiden ja 
muiden toimintamallien muutosten myötä odotukset terveydenhuollon ammatti-
laisten työn tehokkuuden ja tuottavuuden lisääntymisestä tulevat kasvamaan enti-
sestään (Van Merode ym., 2004; Or & Karsh, 2009). 

Terveydenhuollossa tietojärjestelmien kirjo on suhteellisen laaja, yksittäisessä 
sairaalassa voi olla useita satoja eri järjestelmiä organisaation koosta ja toiminnasta 
riippuen. Tyypillisimmillään tietojärjestelmien hankintoja tehdään terveydenhuol-
lossa huomattavilla rahamäärillä, eivätkä investoinnit välttämättä ole onnistuneita 
tai toivottuja höytyjä ei saavuteta. Syyt ovat olleet lähinnä itse järjestelmiin liittyviä 
ongelmia ja järjestelmissä olevia käytettävyyteen liittyviä heikkouksia. Lisäksi on-
gelmia on aiheutunut useiden eri järjestelmätoimittajien tuottamista yhteensopi-
mattomista järjestelmistä. (Winblad ym., 2010; Lappi & Aaltonen, 2017; Moe, 
Newman & Sein, 2017.)  

Potilaiden hoitoon sairaalassa osallistuu useita eri työntekijöitä eri ammattiryh-
mistä. Hoitotyöntekijäryhmien toimintaa ohjaavat eettiset ohjeet, joiden mukaan 
potilaalla on oikeus inhimilliseen kohteluun, luottamuksellisuuteen ja yksityisyy-
den suojaan sekä oikeus tietojen saantiin ja itsemääräämiseen. (Laki potilaan ase-
masta ja oikeuksista, 785/1992, 1992.) Henkilöstön vastuulla on potilaan oikea ja 
turvallinen hoito. Terveydenhuollon ammattilaiset pyrkivät yhteisymmärryksessä 
potilaan kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan yksilöllistä ja hyvää hoitoa.  
(McCormack ym., 2010; McShane & Honeysett, 2013.) Tietojärjestelmien käyttö 
vaikuttaa sekä henkilöstön työnkuvaan, että potilaan hoitoon.  Tietojärjestelmien 
tulon myötä myös potilaan kohtaamiseen liittyviä toimintamalleja joudutaan uudis-
tamaan. Henkilöstön voimavarojen jakaantuminen kohdentuu nyt useammalle eri 
taholle kuin aiemmin. Käytössä on yhä enemmän erilaisia järjestelmiä, laitteita ja 
menetelmiä, jotka muokkaavat ja muuttavat toimintamalleja aiemmin sairaalaor-
ganisaatiolle tyypillisistä menettelytavoista. Sairaaloiden välillä voi olla eroja jär-
jestelmissä, järjestelmien käyttötavoissa sekä siinä, kuinka laajasti niitä käytetään. 
Näihin nähdään vaikuttavan johdon sitoutuminen ja resurssien kohdentaminen jär-
jestelmän käytön edistämiseksi. (Ward, Vartak, Schwichtenberg & Wakefield, 
2011.) Lisäksi terveydenhuollon ympäristössä täytyy huomioida potilasnäkökulma. 
Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (2014) mukaan terveydenhuollossa hyvälaa-
tuisella asiakaspalvelulla tarkoitetaan oikean palvelun saamista oikeaan aikaan ja 
oikeassa paikassa. Myös potilaan aitoon kohtaamiseen liitetään vahvasti hyvien 
vuorovaikutustaitojen osaaminen ja kuuntelemisen taito (ks. Laki potilaan ase-
masta ja oikeuksista, 785/1992, 1992). 
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Tämän tutkimuksen tapausaineistossa ilmenevän itsepalveluteknologian tuo-
minen terveydenhuollon piiriin on suhteellisen uusi asia. Itsepalveluteknologian 
vaikutusta potilaiden jonotusaikoihin on jonkin verran tutkittu (Rhoads & Drazen, 
2009; Tuzovic & Kuppelwieser, 2016).  Aiempia tutkimuksia itsepalvelusta on 
tehty esimerkiksi kaupan itsepalvelukassaan, lentokentällä tapahtuvaan lähtöselvi-
tykseen, Kelan, pankkien ja verotoimiston itseilmoittautumiseen sekä itsepalvelu-
teknologiaan liittyen (Mills, Chase & Margulies, 1983; Bitner, Ostrom, & Meuter, 
2002; Meuter, Bitner, Ostrom & Brown, 2005; Gelderman, Paul, Ghijsen & van 
Diemen, 2011).  

Erityisen merkittävää tietojärjestelmissä on, että niiden hankinta on yleensä 
kallis ja aikaa vievä prosessi. Voi käydä niin, että hankittu järjestelmä ei vastaakaan 
asetettuja tavoitteita ja ohjelmiin tehdyt uudet räätälöinnit nostavat hintaa entises-
tään. (Davenport, 1998.) Myös aikataulut saattavat venyä ja aiheuttaa paineita. Jär-
jestelmäratkaisujen kankeus ja järjestelmien käyttöön liittyvät ongelmat voivat pa-
himmillaan vaikuttaa asiakaskokemuksen kautta negatiivisesti sekä työntekijöihin 
että organisaation palvelujen käyttäjiin. (Ammenwerth, Iller & Mahler, 2006; 
Cresswell, Worth & Sheikh, 2012; Cresswell ym., 2014.)  Uusien järjestelmien 
käyttäminen tehokkaasti ja toimintaan mukauttaen vaatii osaavaa henkilökuntaa 
(Bresnahan, Brynjolfsson & Hitt, 2002; Brynjolfsson & Hitt, 2003; Dranove, For-
man, Goldfarb & Greenstein, 2012), mutta tarvitaan myös julkista raportointia siitä, 
mitä ja miten järjestelmien käyttö vaikuttaa organisaatioon ja sen eri toimintoihin 
(Virtanen, Smedberg, Nykänen & Stenvall, 2017). 

1.3  Tutkimuksen teoreettinen perusta 

Voinee väittää, että Suomessa terveydenhuollon tietojärjestelmien ja sähköisen asi-
oinnin kehittämiseen on panostettu merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Repo-
nen, Kangas, Hämäläinen, Keränen ja Haverinen (2017) totesivat, että tietojärjes-
telmien kehittymisen myötä kynän ja paperin käyttö on syrjäytynyt hoitotietojen 
kirjaamisessa lähes täysin. Lisäksi he arvioivat potilaan itsensä käyttämien sähköis-
ten terveydenhuollon palvelujen määrän lisääntyneen nopeasti. Kansalaisille tar-
koitettujen verkkosivustojen avulla on mahdollista saada erilaisia neuvontapalve-
luja ja ohjeistuksia sairauksien hoitoon tai terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Pal-
velut eivät rajoitu pelkästään tietojen katseluun, vaan ne mahdollistavat myös tie-
tojen tallentamisen. (Reponen ym., 2017.)  

Sairaalaan läheisesti liitettävät käsitteet laitosmaisuus ja henkilöstön monipuo-
lisuus luovat mielikuvan perinteisen valtarakenteen muodostamasta 
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ulkomitoiltaankin suuresta laitoksesta. Isosaaren (2008) mukaan sairaalan organi-
saatiorakennetta kuvataan hierarkkiseksi ja hallinnoltaan kankeaksi. Tämä näkyy 
sairaalan tuottamissa toiminnoissa, joita ohjataan eri sääntöjen ja normien kautta 
(Syväjärvi ym. 2012), koska normatiivisessa organisaatiorakenteessa hyväksi to-
dettuja käytänteitä ja pelisääntöjä noudatetaan säännönmukaisesti.  Sairaalan eri-
tyispiirteenä on sen moniammatillisuus. Potilaan hoitoa toteuttavat useisiin eri am-
mattiryhmiin kuuluvat henkilöt. Valtarakenne muodostuu silti yleensä virkasuhtei-
den perusteella, jossa paitsi erityisosaaminen, myös virkavuodet määrittävät hen-
kilöstön välillä olevat erot. Hoitohenkilöstön lisäksi sairaalassa työskentelee usei-
siin muihin ammattiryhmiin kuuluvaa henkilöstä, joiden tehtävänä on huolehtia sai-
raalan muista toiminnoista, jotka liittyvät esimerkiksi henkilöstöhallintoon, sii-
vous- ja puhtaanapitoon, ruokahuoltoon, välinehuoltoon, kiinteistöhuoltoon, tekni-
seen huoltoon, tietotekniseen tukeen ja muihin palveluihin. (Wiili-Peltola, 2005; 
Isosaari, 2008; Kokkinen, 2012; Syväjärvi ym., 2012; McDaniel, Driebe & Lanham, 
2013; De Bono ym., 2014.) 

Terveydenhuollon tietojärjestelmiin liittyvät odotukset kohdentuvat lähinnä 
potilaan hoidon laadun parantamiseen, potilasturvallisuuden edistämiseen ja hoito-
kustannusten vähentämiseen (Chaudhry ym., 2006; Aggelidis & Chatzoglu, 2009). 
Henkilöstökustannusten vähentämiseen tietojärjestelmien avulla on havahduttu 
viime vuosina. Tuzovic ja Kuppelwieser (2016) totesivat tämän liittyvän mahdolli-
suuteen siirtää rutiininomaista ja päivittäin toistuvaa työtä tietojärjestelmille. Hei-
dän mukaansa ajatuksena on, että vapautuvaa työaikaa voidaan käyttää aiempaa 
enemmän sosiaaliseen vuorovaikutukseen potilaan kanssa ja potilaan kokonaisval-
taiseen huomioimiseen. Potilaan näkökulmasta hoidon laatu paranee, koska henki-
lökunnalla on riittävästi aikaa tarvittaviin hoitotoimenpiteisiin (Tuzovic & Kuppel-
wieser, 2016).  Myös Chaudhry ja kollegat (2006) määrittelivät tietojärjestelmien 
ja hoidon laadun yhteyttä. Siinä laatu määritellään prosessien onnistumisen ja vai-
kuttavuuden kautta muun muassa siirtämällä rutiinitehtäviä tietojärjestelmille. Voi-
nee todeta, että tietojärjestelmien avulla saadut myönteiset muutokset työnkuluissa 
näkyvät potilaalle nimenomaan hoidon laadun parantumisena.  Aggelidisin ja Chat-
zogloun (2009) mukaan tietotekniikan käyttö sairaaloissa parantaa palvelun laatua 
ja vähentää organisaation kuluja, kun taas tietojärjestelmän helppokäyttöisyys ja 
havaittu hyödyllisyys parantavat toiminnan tehokkuutta.   Heidän mukaansa järjes-
telmät tehostavat potilaiden hoitoprosesseja ja virtaviivaistavat toimintaa.  Saman-
suuntaisia tuloksia ovat saaneet myös Shachak ym. (2009), sekä Oroviogoicoechea 
ja Watson (2009), järjestelmiltä odotetaan lisää tehokkuutta hoitotyöhön ja niiden 
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oletetaan olevan hyvin suunniteltuja suorittamaan niille asetettua tehtävää eli aut-
tamaan potilaiden hoidossa.  

Tietojärjestelmien käyttöönottoon yleisesti liittyviä tutkimuksia on tehty varsin 
paljon (Alter, 2002; Bhattacherjee, 2001; Bhattacherjee, 2007; DeLone & McLean, 
1992; DeLone & McLean, 2003; Turban, McLean & Wetherbe, 2002; Venkatesh, 
Morris, Davis & Davis, 2003).  Myös käyttäjän vastustusta tietojärjestelmää koh-
taan, tietojärjestelmien arviointia, käyttöä, vuorovaikutusta ja teknologian hyväk-
syntään liittyviä tutkimuksia ovat aiemmin tehneet Markus, (1983), Davis (1989), 
Ammenwerth ja muut (2003), DeLone ja McLean (2003), Ammenwerth ja muut 
(2006), Petter, DeLone ja McLean (2008), Venkatesh ja Bala (2008), Kim ja Kan-
kanhalli (2009), sekä Cresswell ja kollegat (2012). He ovat arvioineet tietojärjes-
telmän käyttöä ja vaikutusta organisaatiossa, ihmisten ja järjestelmän vuorovaiku-
tusta, organisaation antamaa tukea, tietojärjestelmän käytön laajuutta sekä järjes-
telmän tuottaman tiedon käyttötarkoitusta. Näistä erityisesti järjestelmän hyödylli-
syys ja helppokäyttöisyys, vaikutus organisaatioon, sekä organisaation antama tuki 
ovat tärkeässä asemassa, kun arvioidaan, miten järjestelmää myöhemmin käytetään.  

Järjestelmän hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys ilmenevät sen monipuolisena 
ja tehokkaana käyttönä. Mikäli käyttäjä pystyy jättämään jonkun työvaiheen koko-
naan järjestelmän suoritettavaksi, se koetaan hyödylliseksi. Helppokäyttöisessä jär-
jestelmässä tietojen selaus on helppoa ja käyttö etenee halutulla tavalla. Työtehtä-
vien suorituksessa järjestelmän hyödyllisyys on silti koettu merkittävämmäksi te-
kijäksi kuin helppokäyttöisyys. Tämän nähdään johtuvan siitä, että käyttäjien hen-
kilökohtainen tyytyväisyys järjestelmään mahdollistaa uusien käyttötapojen nope-
ampaa omaksumista, ja ajattelutapa työn helpottumisesta vahvistuu. Tehokas tek-
nologian käyttö lisää siten myös organisaation tuottavuutta. (Bossen, Jensen & Ud-
sen, 2013.) Työnkulun muutoksia uskalletaan tehdä aiempaa rohkeammin, mikäli 
nähdään järjestelmän tuomat hyödyt työlle ja organisaatiolle. Muutoksiin tarvitaan 
kuitenkin esimiesten ja johdon tuki. Organisaatiossa tulisi tunnistaa jo riittävän var-
haisessa vaiheessa henkilöstön tarvitsemat riittävät tukitoimet ja tuen jatkuvuus jär-
jestelmän käytön tueksi. (Cresswell ym., 2012.) 

Terveydenhuollon tietojärjestelmien tutkimuksissa on tunnistettu uusien järjes-
telmien tuomat hyödyt, mutta järjestelmien mukauttaminen terveydenhuoltoon on 
kuitenkin osoittautunut vaikeaksi (Ammenwerth, 2006). Monimutkaiset työnkulut 
edellyttävät järjestelmien ja uusien prosessien yhteensovittamista, jotta kuhunkin 
ympäristöön sopivat järjestelmäratkaisut voidaan toteuttaa. Määrittelyvaiheessa 
toiminnan muutos on yleensä yhtenä periaatteena, sillä pelkästään tieto- ja viestin-
täteknologian käyttöönotto ei itsessään mahdollisesti lisää tuottavuutta. 
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Tietojärjestelmän käyttöönoton aiheuttamat muutokset ovat haastavia henkilökun-
nalle ja muutokset tulisi tunnistaa etukäteen, jotta työnkulut saadaan joustaviksi ja 
työjärjestelyjä voidaan suunnitella ennakkoon. (Aarts, Doorewaard & Berg, 2004; 
Venkatesh & Bala, 2008; Bossen ym., 2013.) 

Tietojärjestelmien yhtenä tarkoituksena on parantaa myös organisaatioiden 
laatua, mutta se vaatii, että käyttäjille ja organisaatiolle annetaan riittävästi aikaa 
sopeutua muutoksiin. Henkilökohtainen osaaminen käyttää järjestelmää on merki-
tyksellistä, koska se vaikuttaa myös prosessien toimivuuteen. Järjestelmän käyttö 
vaikuttaa yksittäisen työntekijän työnkulkuihin ja saattaa lisätä työmäärää. Havain-
not kohdentuivat erityisesti kuormitukseen, joka aiheutui useisiin eri järjestelmiin 
tapahtuvasta tiedon kirjaamisesta. Tämä moninkertainen työ hidasti työprosesseja 
ja tuotti ongelmia tiedon kulussa eri yksiköiden välillä. Yhteisten toimintamallien 
ja ohjeistusten puute lisäsi entisestään kirjaamiseen ja tiedon etsintään kuluvaa ai-
kaa, minkä takia jotkut ongelmat voivat lisääntyä järjestelmän käytön myötä. 
(Cresswell ym., 2014.)  Davenportin (1998) mukaan mahdollisten ongelmien en-
naltaehkäisy edellyttää tietojärjestelmien räätälöintiä organisaation tarpeista lähtien.  

Tietojärjestelmän käyttö muuttaa organisaation toimintamalleja ja työnkulkuja. 
Ne organisaatiot, jotka paneutuvat käyttöönottoon päätöksenteon, koulutuksen, 
henkilöstön resursoinnin, etukäteissuunnittelun ja muutoksen hallinnan osalta, me-
nestyvät muita paremmin tietojärjestelmän käyttöönotossa ja järjestelmän käytössä. 
(Simon ym., 2013; Mahmood, Burn, Gemoets & Jacquez, 2000.) 

Pai ja Huang (2011) osoittivat, että sähköisissä järjestelmissä oleva hyödylli-
nen tieto edesauttaa järjestelmän hyväksymistä ja siten tehostaa järjestelmän käyt-
töä. Se tehostaa myös organisaation toimintaa, koska sisäinen suorituskyky näh-
dään tuottavuutena. Heidän mukaansa tietosisältöä tulisi kehittää yhteneväiseksi, 
jolloin tiedon laadulla on erityinen merkitys potilaan hoidossa, mutta myös hallin-
nollisessa päätöksenteossa. Yasnoff ym. (2004) sekä Oroviogoicoechea ja Watson 
(2009) arvioivat, että erityisesti tietojärjestelmistä saatavilla hallinnollisilla tie-
doilla voidaan tehdä merkittäviä organisaation toimintaan liittyviä päätöksiä. Tämä 
koskee erityisesti niitä päätöksentekojärjestelmiä, joilla voidaan vaikuttaa potilaan 
hoitoon ja sairauksien diagnosointiin. 

Usein tietojärjestelmillä haetaan enemmän tuottavuutta palvelualoille.  Tämä 
edellyttää kuitenkin organisaation sisäisten toimintojen uudistamista. Yhtenä mah-
dollisuutena nähdään rutiinisti tapahtuvien työtehtävien siirtäminen tietojärjestel-
mille. Lisäksi palvelualalla asiakkaalle itselleen voidaan sisällyttää sellaisia toimin-
toja, joista hänen odotetaan selviytyvän. Edellytyksenä näille kuten muillekin tie-
tojärjestelmämuutoksille on, että niiden tulee vastata käyttötarkoitusta 
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ympäristössään. Myös työn uudelleen organisoinnilla ja prosessimuutoksilla sekä 
koulutuksella voidaan saada aikaan kustannussäästöjä. (Mahmood ym., 2000; 
Bresnahan ym., 2002; Brynjolfsson & Hitt, 2003; Dranove ym., 2012.)  

Sairaalan toiminnan tuottavuutta tarkasteltaessa tulisi ottaa huomioon sairaala-
palveluiden käyttö sekä kustannukset erikoisaloittain, sairaaloiden hoitopäivien, 
hoitojaksojen ja avohoitokäyntien perusteella. Laatua tulisi puolestaan arvioida po-
tilaskeskeisyyden, oikea-aikaisuuden, osaamisen, turvallisuuden, sujuvuuden ja 
vaikuttavuuden mukaan. (Kuntaliitto, 2011.) 

Tietojärjestelmien määrä on lisääntynyt sairaaloissa (Jones ym., 2014; Gagnon 
ym., 2009) ja terveydenhuollon tietojärjestelmät aiheuttavat lisäkustannuksia sekä 
työn uudelleen organisointia (Aggelidis & Chatzoglou 2009; Creswell ym., 2014). 
Järjestelmien vaikutuksista sairaalaorganisaation toimintaan on toistaiseksi tutkittu 
vähänlaisesti ja tutkimustietoa vaikutustekijöistä on riittämättömästi (Creswell ym., 
2013).    

Tietojärjestelmän käytön vaikutukset sairaalan laatuun ja tuottavuuteen voivat 
olla sellaisia, jotka ovat merkityksellisiä toiminnan kannalta, mutta ovat tunnistet-
tavissa vain henkilöstön kokemusten kautta. Tietojärjestelmien tutkimuksiin on tär-
keää tuoda lisätietoa tuottavuus- ja laatuvaikutuksista myös sairaalan monimuotoi-
sessa toimintakentässä. Järjestelmän käytön vaikutukset, jotka tunnistetaan, voivat 
lisätä ymmärrystä henkilöstön työn sujuvuuden kannalta.  

Tästä tutkimuksesta rajattiin tarkoituksellisesti pois terveystietojärjestelmät 
(Health Information Systems, HIS), joissa käsitellään potilaan terveystietoja, koska 
laatu- ja tuottavuusvaikutuksia ei haluttu tarkastella potilaan hoidon laadun kautta. 
Tietojärjestelmien käyttö on sairaaloissa laajaa, mutta niiden vaikutuksia sairaala-
organisaation tuottavuuteen ja laatuun henkilöstön kokemusten kautta on tutkittu 
vasta vähän. 

1.4 Tutkimusongelma  

Tässä tutkimuksessa tutkittiin tietojärjestelmän käytön vaikutusta sairaalaorgani-
saation laatuun ja tuottavuuteen. Tietojärjestelmän käytön vaikutusta tutkittiin pal-
veluhenkilöstön kokemusten kautta. Tutkimusongelmaa ratkaistiin seuraavan ky-
symyksen avulla. 

Mitkä ovat tietojärjestelmän käytön laatu- ja tuottavuusvaikutukset sairaala-
organisaatiossa palveluhenkilöstön kokemana?  
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Jotta tutkimuskysymykseen löydettiin vastaukset, kerättiin empiirinen aineisto sel-
laisen sairaalan yksiköistä, jossa uusi tietojärjestelmä oli otettu käyttöön ja oli päi-
vittäisessä käytössä. Tutkimuksessa kerätyn aineiston perusteella analysoitiin, mitä 
tietojärjestelmän käyttö tarkoittaa sairaalassa ja miten sen käyttö oli vaikuttanut 
laatuun ja tuottavuuteen henkilöstön kannalta katsottuna. Tutkimus rajattiin koske-
maan vaikutuksia sairaalaorganisaatiossa. Kuvassa 1 esitetään tämän tutkimuksen 
asetelma eli tietojärjestelmän käytön laatu ja tuottavuustekijöiden ja niiden vaiku-
tusten tutkiminen sairaalaorganisaatiossa henkilöstön kokemana. 

Kuva 1. Tutkimusasetelma. 

Tämän tutkimuksen kohteena ollut sairaala oli julkisen terveydenhuollon piirissä 
toimiva sairaala, joka kuului terveydenhuollon toimintaympäristöön. Sairaala oli 
moniammatillinen osaamis- ja toimintoperusteisesti funktioittain organisoitu, joka 
toimi tarkasti ohjattujen ja säänneltyjen prosessien kautta. Tietojärjestelmien han-
kinta ja kehittäminen oli tästä tutkimuksesta rajattu pois, mutta ne kiinnittyivät jär-
jestelmän käyttöön, koska ovat usein organisoitu sairaalassa erillisinä projekteina. 
Tämän tutkimuksen kohteeksi valittiin tietojärjestelmä, jota käyttivät sekä sairaalan 
potilaat että henkilöstö, mutta niin, että näkökulmaksi järjestelmän laatu- ja tuotta-
vuusvaikutuksiin sairaalaorganisaatiossa otettiin palveluhenkilöstö. Koska myös 
potilaat käyttivät järjestelmää, oli heidän järjestelmän käytöstä syntyvät vaikutuk-
set oleellinen osa tutkimusasetelmaa. Heidän osaltaan aineisto on toissijaista, eli 
henkilöstön kautta hankittua. Aineistoon sisältyy havainnointiaineistoa sekä poti-
laista että henkilöstöstä järjestelmän käyttäjinä. Tutkimuksen näkökulma on rajattu 
palveluammattilaisiin, koska he käyttivät järjestelmää yhdessä potilaiden kanssa. 
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Palveluhenkilöstöön kuului useita eri ammattiryhmiä ja heidän työnsä sivusivat 
monin eri tavoin hoitohenkilöstön kanssa. Näitä liityntöjä palveluhenkilöstön ja 
hoitohenkilöstön välillä tarkastellaan prosessien kautta. Tutkimuksen empiirisenä 
kohteena ollut tietojärjestelmä oli otettu kohdesairaalassa käyttöön ja oli käytössä 
oleva järjestelmä, jolla potilaat tunnistautuivat ja ilmoittautuivat voimassa olevalle 
ajanvaraukselle. Palveluhenkilöstön tehtävänä oli seurata ja ohjata potilaiden hoi-
toprosessiin siirtymistä. Tutkimusasetelmaan kuului myös järjestelmästä johtuva 
tilanne, jolloin se ei toimi oikein tai ei toimi ollenkaan ja aiempi manuaalinen il-
moittautumis- ja hoitoonohjausprosessi jouduttiin ottamaan käyttöön. Näiden käy-
tön ongelmien ja esteiden vaikutuksia tutkittiin palveluhenkilöstön näkökulmasta. 
Tutkimusasetelma on rajattu tietojärjestelmän käyttöön, mutta tutkimuksessa tulee 
esille järjestelmän suunnitteluun, hankintaan ja käyttöönottoon liittyviä tekijöitä, 
joilla oli myös järjestelmän käytön aikaisia laatu- ja tuottavuusvaikutuksia.  

1.5 Tutkimusmenetelmä 

Ennen tutkimuksen aloittamista on syytä miettiä mikä ote sopii parhaiten tutkimuk-
sen suorittamiseen ja millä menetelmällä saadaan paras lopputulos aikaan. Yksit-
täisten ihmisten sosiaalista ja kulttuurista elinympäristöä voidaan kuvata ja ymmär-
tää laadullisen tutkimusmenetelmän avulla (Myers, 2013). Alasuutarin (2011) mu-
kaan laadullinen tutkimus sopii monimutkaisten ilmiöiden tutkimiseen, kun halu-
taan ymmärtää tutkittavan kohteen ominaisuuksia, merkityksiä ja laatua. Hän muis-
tuttaa, että laadulliseen tutkimukseen liitetään myös sille tyypillisiä ominaisuuksia 
ilmaisujen rikkaudesta, esiintymisympäristön merkityksistä, kompleksisuudesta ja 
luonnollisuudesta. 

Laadullista tutkimusmenetelmää käytetään Myersin ja Newmanin (2007) mu-
kaan erityisesti sosiaalisten ilmiöiden tutkimiseen silloin, kun aineistoon sisältyy 
haastatteluja, dokumentteja ja havainnointia. Heidän mukaansa laadullinen tutki-
musmenetelmä sopii, kun halutaan tutkia ilmiöihin liittyviä syy-seuraussuhteita 
huomioiden myös ilmiön taustatekijät. 

Tietojärjestelmien tutkimuksissa Orlikowski ja Baroudi (1991) korostavat tut-
kimuskohteen merkitystä tutkimusmenetelmän valinnassa.  Se edellyttää tutkijan 
ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä, jolloin tutkijan valittavaksi jää tutkimusmene-
telmä sen mukaan millaista tietoa ilmiöstä halutaan. Tässä tutkimuksessa tutkimus-
menetelmän valinnan perusteena voitiin pitää sitä, että tutkimuskohteena olivat re-
aalielämän ilmiöt, joiden ilmenemismuodot kontekstissaan eivät ole selviä. Tämä 
tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tapaustutkimuksella pyritään tuottamaan 
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intensiivistä ja yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta kohteesta. Lisäksi tapaustutki-
musta voidaan käyttää tutkimuksissa, joka muodostuu yhdestä tai useammasta ta-
pauksesta, jolloin tutkimuksen kohteena voi olla esimerkiksi henkilö, ryhmä tai or-
ganisaatio. (Stake, 1995; Walsham, 2006; Yin, 2009; Yin, 2014.)  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei edellytetä suurta tutkittavien henkilöiden 
määrää (Alasuutari, 2011). Turnerin (2010) mukaan haastateltavien lukumäärän ei 
tarvitse olla suuri, mutta sen on oltava tarkoituksenmukainen. Hänen mukaansa on 
tärkeää, että tutkimukseen valitaan tutkimuksen kannalta luotettavimmat tiedonläh-
teet. Lisäksi hän korostaa haastateltavien vapaaehtoisuutta tutkimukseen osallistu-
misessa. 

Aiempia tutkimuksia etsittiin tieteellisistä artikkeleista. Haussa käytettiin 
apuna useita eri tietokantoja kuten Scopus, Web of Science, PubMed, IEEE, sekä 
ACM. Apuna tiedonhaun alkuvaiheessa oli myös Oulun yliopiston kirjaston infor-
maatikko. Tiedonhaussa tärkeimpänä tekijänä vaikuttivat aineiston luotettavuus, eli 
että asiasanat vastasivat aineiston sisältöä ja että aineisto oli uutta, koska haluttiin 
löytää tutkimusalueen uusimpia näkökulmia. Alkuvaiheessa haku toteutettiin kui-
tenkin ilman vuosirajauksia, jotta mukaan saatiin myös varhaisempia tutkimuksia, 
joita voitiin myöhemmin vertailla uudempiin tutkimuksiin. Tällä haulla saatiin mu-
kaan myös tietojärjestelmätutkimuksen kannalta keskeisiä tutkimuksia vuosilta 
1989–1999, joilla nähtiin olevan merkitystä myös tämän tutkimuksen kannalta. 
Myöhemmässä vaiheessa tiedonhaku rajattiin ajanjaksolle 2000-2016.   

Aiempia tutkimuksia haettiin käyttäen seuraavia hakusanoja: information sys-
tem, ICT, IT, use, impact, quality, efficiency, effectiveness, productivity, organiza-
tion, organizational impact, software, hospitals, service process, hospital organi-
zation, self-service, health care, health personnel, electronic services. Ensimmäiset 
haut tietokantaan olivat ilman rajauksia, jolloin hakutuloksia tuli runsaasti. Haku-
ehdoilla (software OR "information system" OR "computer program") AND (im-
plementation OR use) AND (organization* AND (impact OR effectiveness OR ef-
ficiency OR quality)) Scopukseen tehty haku palautti yli 6400 tulosta. Useiden ra-
jausten jälkeen haku tuotti edelleen yli 1900 tulosta, jonka jälkeen aineistosta jätet-
tiin hylkäämiskriteerien perusteella pois sellaiset tutkimukset, jotka eivät kuvan-
neet tietojärjestelmän käyttöä tai tietojärjestelmän organisationaalista vaikutusta. 
Tämän jälkeen tuloksena saatiin vaihtelevasti eri tietokannoista samankaltaiset ar-
tikkelit poistaen 275 artikkelia, joista 31 (Liite 2), hyväksyttiin tämän tutkimuksen 
viitekehykseen. Kaikki julkaisuihin liittyvät tiedot on kerätty RefWorks- tietokan-
taan. 
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Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla suoma-
laisesta sairaalasta. Haastattelun teema-aiheet ovat Liitteessä 1. Teemahaastatte-
lulla tarkoitetaan haastattelua, jossa haastattelun aihealueet on teemoitettu, mutta 
kysymysten esittäminen ei välttämättä tapahdu tarkassa järjestyksessä ja muodossa. 
Tämä avoimuus kannustaa haastateltavia antamaan yksityiskohtaisia vastauksia ja 
mahdollistaa myös tutkijan tehdä tarkentavia kysymyksiä aiheesta. (Turner, 2010.) 

Tutkimuksen kohteeksi valittiin suomalainen sairaala, joka tutkimuksen toteut-
tamisen aikana vastasi alueensa erikoissairaanhoidon palveluista ja jonka toimin-
taan kuului laajat sairaanhoitopalvelut. Tutkimuskohteen valintaan vaikutti sairaa-
laorganisaation tuottamat monipuoliset palvelumallit, joissa se hyödynsi uusimpia 
tietojärjestelmiä. Tutkimuskohteeksi valittu sairaala oli mielenkiintoinen myös sen 
kehittämistoiminnan ja palvelurakenteen vuoksi. Sairaala hyödynsi erilaisia tieto-
järjestelmiä toiminnan ja palvelujen kehittämisessä, mutta tutkimuksia niiden vai-
kuttavuudesta sairaalaorganisaation laatuun ja tuottavuuteen ei ollut tehty. Sairaa-
lassa oli otettu käyttöön uusi itseilmoittautumisjärjestelmä vuonna 2015. Haasta-
teltavat valittiin niistä sairaalan yksiköistä, joissa itseilmoittautumisjärjestelmä oli 
käytössä ja käyttö vakiintunutta. Tutkimusaineisto kerättiin kolmessa eri vaiheessa 
vuonna 2017. Haastateltavia palveluhenkilöitä oli yhteensä 21. Haastateltavat vas-
tasivat sairaalan asiakas- ja toimistopalvelutehtävistä, teknisen palvelun tehtävistä, 
kehittämis- ja tietopalveluihin liittyvistä tehtävistä sekä esimiestehtävistä. Haastat-
telut kestivät puolesta tunnista reiluun tuntiin. Osa haastatteluista toteutettiin ryh-
mähaastatteluina. Ryhmissä oli yleensä 2–4 henkilöä.  Lisäksi tietojärjestelmän 
käyttöä havainnoitiin kahdessa erillisessä yksikössä kaksi eri kertaa vuonna 2017.  

Tässä tutkimuksessa kerätyn aineiston käsittely tapahtui sisällön analyysin 
avulla (Miles & Huberman, 1994; Gioia, Corley, & Hamilton, 2012; Schreier, 2012; 
Miles, Huberman & Saldaña, 2014). Laadullisessa tutkimuksessa sisällönanalyy-
sillä voidaan parhaimmillaan tuottaa kuvailevaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä ja 
saada aineistosta esiin myös piileviä merkityksiä (Schreier, 2012). 

1.6 Tutkimuksen merkittävyys 

Aiheena tietojärjestelmän käytön vaikutus tuottavuuteen ja laatuun sairaalaorgani-
saatiossa oli ajankohtainen tutkimuskohde empiirisesti jo sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujen uudistukseen liittyen, jossa yhtenä merkittävänä tavoitteena oli 
hillitä terveydenhuollon kustannusten kasvua (Torkki ym., 2016; Valtiovarainmi-
nisteriö, 2019). Suurimmat kustannukset Suomen terveydenhuollossa koostuivat 
vuonna 2017 erikoissairaanhoidon (7,4 miljardia euroa) ja perusterveydenhuollon 
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(3,3 miljardia euroa) palveluista (THL–tilastot, 2017). Väestön ikääntyessä sosi-
aali- ja terveydenhuollon palveluja käytettiin yhä enemmän. Toisaalta muutokset 
palvelurakenteissa olivat lisänneet esimerkiksi erikoissairaanhoidon avokäyntejä. 
Tähän liittyivät sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden mukaiset kehittämiskoh-
teet, jotka kohdentuivat vuodeosastohoitojen vähentämiseen, yhteispäivystysjärjes-
telmän kehittämiseen ja avohoitopalvelujen lisäämiseen. (Rissanen, 2019.) Uusien 
innovaatioiden ja tietojärjestelmähankkeiden tuominen terveydenhuoltoon oli 
myös lisääntynyt merkittävästi samanaikaisesti ja nekin nostivat kustannuksia 
(Hallituksen esitys 219/2013, 2013; Cresswell & Sheikh, 2015). Tietojärjestelmä-
hankkeilla tavoiteltiin palveluiden asiakaslähtöistä uudistamista. Tavoitteena oli 
saada terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön työtä ja toimintaprosesseja tuke-
via tietojärjestelmiä, jolloin myös henkilöresursseja voitaisiin kohdentaa ja käyttää 
tarkoituksenmukaisella tavalla. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2019.) 

Julkisen sektorin erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan Suomessa sairaan-
hoitopiirien vastuulla olevissa sairaaloissa. Sairaanhoitopiirien ohjauksesta vastaa-
vat kuntien ja kuntayhtymien valtuustot ja hallitukset taas päätöksillään palvelujen 
rahoittamisesta. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2017.) Palveluja on muutettu yhä 
enemmän sähköiseen muotoon ja asiakaslähtöisemmiksi. Tämä on vaatinut uusia 
työkaluja ja järjestelmiä palvelujen kehittämiseksi. Terveydenhuollon erilaiset tie-
tojärjestelmähankkeet ovat olleet yleensä sairaaloille iso kuluerä. Hankkeisiin on 
sijoitettu vuosittain yhä merkittävämpiä summia rahaa. Suomessa julkisen tervey-
denhuollon tietotekniikan menot ovat olleet yli puoli miljardia euroa vuodessa. 
(Hyppönen, Pentala-Nikulainen, & Aalto, 2018; Reponen ym., 2017; Sote- ja maa-
kuntauudistus, 2017; Hyvärinen & Parviainen, 2018.) 

Suomessa kuten muuallakin terveydenhuollon ammattilaisten käytössä olevien 
tietojärjestelmien käyttöä on seurattu ja tutkittu tiiviisti.  Terveydenhuollon tieto-
tekniikassa Suomi on sijoittunut vertailussa muiden Pohjoismaiden kanssa kärki-
viisikkoon (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2016). Hevner ym. (2004) totesivat tie-
tojärjestelmien tutkimuksilla tavoiteltavan yleisesti tietoisuuden lisäämistä niiden 
hyödyntämisestä organisaation toiminnassa ja johtamisessa. Tietojärjestelmien 
käyttöönottoprojektien epäonnistumisesta ja järjestelmien heikosta soveltuvuu-
desta käyttöympäristöönsä on olemassa varsin paljon tutkimustietoa (Kaplan & 
Harris-Salamone, 2009; Zwaanswijk, Verheij, Wiesman & Friele, 2011; Dwivedi 
ym., 2015).  Järjestelmistä saatavien hyötyjen tulokset ovat silti olleet osin ristirii-
taisia, tosin räätälöidyillä ja käyttäjän tarpeisiin mukautetuilla ratkaisuilla on voitu 
tutkimusten mukaan tuottaa hyödyllisiä järjestelmiä (Robertson ym., 2010). Ter-
veydenhuollossa tietojärjestelmien vaikutuksia hoidon kustannuksiin, käyttöön ja 
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laatuun ei pidetä yksiselitteisinä (Rahurkar ym., 2015). Tähän on vaikuttanut jo 
pelkästään mittaamiseen käytettyjen arvojen erilaisuus. Tutkimuksissa, joissa tie-
tojärjestelmien hyötyjä oli arvioitu, oli yleensä käytetty monia erilaisia tekijöitä 
mittaamaan saavutettuja hyötyjä.  Tämän perusteella oli lähes mahdotonta tunnistaa 
onnistuneita toteutuksia ja saavutettuja hyötyjä. Tietojärjestelmien soveltuminen 
terveydenhuollon nykyisiin tarpeisiin tulisi todentaa tutkimuksilla, jotka eivät vain 
todista jo sitä mikä on mahdollista, vaan osoittavat sen miten hyötyjä voidaan saa-
vuttaa. (Rudin, Jones, Shekelle, Hillestad & Keeler, 2014.)  

Sairaala on organisaationa monimuotoinen (Wiili-Peltola, 2005; Isosaari, 2008; 
Syväjärvi ym., 2012). Sen toiminnan ohjaus perustuu erilaisiin lakeihin ja viralli-
siin ohjeistuksiin, mutta myös kulttuurilliset erot eri sairaaloissa voivat olla suuria. 
Työprosessien monimuotoisuus ja potilaan hoitopolkuun liittyvät erityisyydet edel-
lyttävät henkilöstöltä yhä enemmän osaamista (Virtanen, 2010; Kokkinen & Viita-
nen, 2011). Cresswell ym. (2013) totesivat organisaatioon liittyvien tietojärjestel-
mien vaikutusten olevan erityisen tärkeitä, mutta niihin ei ole aina kiinnitetty tut-
kimuksissa riittävästi huomiota.  Järjestelmähankkeissa tulisi huomioida aina ter-
veydenhuoltoon ja terveydenhuollon organisaatioihin liittyvät ominaispiirteet. Jär-
jestelmien hankintaosaamisen ohella tarvitaan tietoa myös järjestelmien käytön 
vaikutuksista. Toisaalta myöskään hankintatutkimuksissa ei välttämättä aina osata 
hyödyntää hoitotyöhön osallistuvan henkilöstön osaamista riittävästi. (Kadry ym., 
2010; Pai &Huang 2011.) 

Tutkimusaiheen tärkeyttä osoittaa myös, että tätä kirjoitettaessa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon uudistushanke oli kaatunut Suomessa. Sen yhtenä tavoitteena oli 
sähköisten järjestelmien avulla tuotettavien palvelujen uudistaminen. Lisäksi pyr-
kimyksenä oli tehostaa prosesseja terveydenhuollon ympäristöissä. Tietojärjestel-
mien odotetaan yleisemmin tukevan sekä asiakkaita että terveydenhuollon ammat-
tilaisia mahdollisimman hyvin (Shachak ym., 2009; Oroviogoicoechea & Watson, 
2009). Tutkimuksesta saaduilla tuloksilla odotetaankin olevan merkitystä suunni-
teltaessa uusia palveluja ja järjestelmähankkeita sairaalaorganisaatiossa. Lisäksi 
tutkimuksen tarkoituksena oli herättää keskustelua paitsi tietojärjestelmähank-
keista vastaavien henkilöiden, myös laajemmin eri toimijoiden keskuudessa tieto-
järjestelmien käytön vaikutuksista.  

Tutkimuskohteena tietojärjestelmän käytön vaikutus sairaalaorganisaation laa-
tuun ja tuottavuuteen oli tärkeä. Uuden itseilmoittautumisjärjestelmän käyttö sai-
raalaorganisaatiossa muutti ilmoittautumistapahtumaa merkittävästi. Tämän tutki-
muksen avulla pyrittiin tunnistamaan niitä tekijöitä, joihin itseilmoittautumisjärjes-
telmän käyttö vaikutti, jonka jälkeen tunnistettiin ja analysoitiin 



25 

itseilmoittautumisjärjestelmän käytön vaikutuksia sairaalan tuottavuuteen ja laa-
tuun henkilöstön kokemana. Terveydenhuollon tietojärjestelmiä koskevat olennai-
set toiminnalliset vaatimukset ovat tarkoin laissa säänneltyjä (Laki sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta, 
205/2014, 2014). Myös Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA 
antaa suosituksia järjestelmien vaatimusten määrittelemiseksi. Suosituksilla halu-
taan varmistaa, että järjestelmille vaaditut ominaisuudet määritellään tarkasti. Vaa-
timusmääritelmät toimivat myös perusteena hankinnalle. Toisaalta vaatimusmää-
rittelyillä voidaan osoittaa ne tarpeet mitä hankinnan tulee tyydyttää. (JUHTA, 
2009.) Lukuisista tietojärjestelmien käyttöönoton ja käytön tutkimuksista huoli-
matta käytön merkitys ja vaikutukset ovat jääneet usein epäselviksi (Rahurkar ym., 
2015). Lisäksi erilaisissa organisaatioissa tehtyjä tutkimuksia yhdistää niiden haja-
naisuus, joten niiden perusteella on vaikea tehdä yleisiä johtopäätöksiä. Toisaalta 
tietojärjestelmien vaikutuksia tulisi tutkia enemmän. (Virtanen ym., 2017.)  

Tämän tutkimuksen erityisenä piirteenä oli tarkastella monimuotoisen ja - am-
matillisen julkisen organisaation kannalta tietojärjestelmän käytön vaikutusta. Tut-
kimuksessa ei haastateltu potilaita tai muuta hoitohenkilöstöä, eikä sairaalan hen-
kilökunnasta tutkimusaineistossa ole lääkäreitä. Tutkimuksen kannalta tärkeää oli 
saada mukaan henkilöstöä, joilla oli kokemusta itseilmoittautumisjärjestelmän vai-
kutuksista. Potilaiden ilmoittautuminen tapahtui aiemmin osastonsihteerin kautta 
ja nyt potilasvirta siirtyi itsepalveluautomaatille.  Tämä sinällään yksinkertainen, 
ensivaikutelmalta erityinen rajaus on juuri laatu- ja tuottavuusvaikutusten tarkaste-
lun takia mielenkiintoinen, mutta myös siksi että tietojärjestelmien käytön tutki-
muksissa ei aina hahmoteta eri käyttäjien roolia ja käyttötapojen erityisyyksiä. 

 Siksi kohteeksi oli valittu rajallinen mutta organisaatiossa laajasti vaikuttava 
järjestelmä. Tutkimuksen tieteellisenä perustana oli hahmottaa, jäsentää ja tulkita 
tätä ilmiötä sairaalan kontekstissa henkilöstön kokemana. Tuottavuus- ja laatuvai-
kutusten kuvaus ja käsitteellistäminen on tämän tutkimuksen keskeinen kontribuu-
tio. 

1.7 Väitöskirjan rakenne 

Tässä väitöskirjassa on yhdeksän lukua. Luvussa 1 esitetään tutkimuksen aihe, tar-
koitus ja tavoitteet, motivaatio sekä esitetään tutkimuksen tausta, tutkimusongelma, 
tutkimuskysymykset, tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen merkitys, samoin kuin 
väitöskirjan rakenne. Luvussa 2 tarkastellaan sairaalaa organisaationa ja luvussa 3 
tietojärjestelmiä, tietojärjestelmän määritelmiä, käyttöönottoa ja käyttöä. Luvussa 
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4 analysoidaan aiempien tutkimusten avulla laadun ja tuottavuuden ulottuvuuksia 
sekä esitetään niiden pohjalta tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys.  Luvussa 
5 esitetään tutkimuksen lähestymistapa ja tutkimusmenetelmät. Luvussa 6 kuva-
taan tutkimuksen toteutus. Luvussa 7 kuvataan kerätyn tutkimusaineiston analyysin 
kulku ja tulkinta. Luku 8 sisältää pohdinnan ja tutkimuksen tulokset. Luku 9 sisäl-
tää johtopäätökset ja jatkotutkimushaasteet. 
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2 Sairaala organisaationa 
Tässä luvussa tarkastellaan sairaalan monimuotoisia toimintamalleja sekä organi-
saatiota ja sen rakenteita. Lisäksi hahmotetaan lyhyesti tietojärjestelmiä sairaalan 
organisaatiossa. 

2.1 Sairaalan monimuotoiset toimintamallit 

Julkiset sairaalat ovat Suomessa yleensä kuntien tai kuntayhtymien omistamia. Sai-
raaloiden kehittymistä ja toimintaa ohjataan silti valtakunnan tasoisin normein ja 
säännöin. Byrokraattisen hallinnon erityispiirre näkyy erityisesti toimintaa ohjaa-
vassa vallankäytössä ja siinä, miten tätä vallankäyttöä valvotaan. Toimintapolitiik-
kaa säätelee ammatillinen byrokratia ja sitä kautta saatu käskyvalta. Tällä tarkoite-
taan ammatillisen osaamisen kautta hankittua erikoisosaamista ja sitä myöten an-
saittua ammatillista auktoriteettia. Ammatillinen auktoriteetti on näkynyt myös lää-
kärin ja hoitajan välisessä vuorovaikutuksessa tietynlaisena jännitteenä. Lääkärin 
harjoittamaa potilaan parantamista on pidetty statukseltaan korkeampana kuin hoi-
tajan harjoittamaa potilaan hoitamista. (Telaranta, 1997; Wiili-Peltola 2005; Iso-
saari, 2008; Virtanen, 2010; Lääkärilehti, 2016.) 

Sairaaloita pidetään yleensä organisaatiorakenteeltaan monikerroksisina ja nii-
den johtamisen sanotaan olevan vaikeaa. Lisäksi niiden erikoistumisalat henkilös-
töineen muodostavat toisiinsa kietoutuneita monimutkaisia rakennelmia. Syiksi 
näihin nimetään muun muassa henkilöstön koulutustaustan erilaisuudet ja eri yksi-
köiden toimintamallien poikkeavuudet. Sairaalan sisällä toimivat osastot ovat kuin 
pieniä erillisiä yrityksiä suuren organisaation sisällä. Poliklinikoiden ja osastojen 
toiminta on yleensä jaettu lääketieteellisten erikoisalojen mukaan, jossa potilas saa 
tarvitsemaansa hoitoa. Myös sairaalan koko vaikuttaa toiminnan monipuolisuuteen. 
Pienemmissä sairaaloissa on vähemmän erikoisosaamista kuin suuremmissa yli-
opistosairaaloissa.  (Wiili-Peltola, 2005; Vera & Kuntz, 2007; Isosaari, 2008; Sy-
väjärvi ym., 2012; De Bono ym., 2014.) Toisaalta sairaalan toimintaa ohjaavat pe-
rinteiset arvot ja tavat luovat jatkuvuuden ja turvallisuuden tunteen pysyvästä ins-
tituutiosta, oli kyseessä minkä kokoinen sairaala tahansa (Virtanen, 2010).  

Erilaisilla oletuksilla, arvoilla, uskomuksilla ja käyttäytymismalleilla voidaan 
osoittaa eri ammattiryhmien hierarkkista asemaa myös sairaalassa. Perinteisesti 
lääkärien ja johtajien asema sairaalassa esimerkiksi laadun parantamiseen on nähty 
tärkeäksi usealla eri tavalla. Lääkärit keskittyvät potilaisiin yksilönä ja tarkastelevat 
potilaan hoitoa ja sen vaikuttavuutta positivistisen näkökulman kautta. Johtajan 
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näkökulmaa puolestaan ohjaavat potilasryhmät ja niiden yhteiskunnalliset merki-
tykset organisaatiolle. (Mannion ym., 2009.) Lääketiede ja lääketieteelliset tutki-
mukset perustuvat keskeisesti rationaalisen tutkimustiedon käyttöön. Tutkimusme-
netelmät ovat tarkoin kontrolloituja ja syvälle lääketieteelliseen hoitoon juurtuneita. 
Toimenpiteet ja tutkimukset tehdään aiempaan tutkittuun tietoon perustuvan mallin 
mukaan, eikä niiden lähtökohtana ole laadullinen tai tulkitseva malli. (Davies, Nut-
ley & Mannion, 2000.)  

Lääkärin arvio potilaan hoidosta perustuu perinteisesti kokemukseen ja järkeen, 
sekä oikean ja väärän erottamiseen. Myös yhteinen eettinen normisto ja koulutuk-
sen kautta hankittu tietotaito ohjaavat toimintaa. (Pelkonen, 2004.) Nämä arvot 
muodostavat Hippokrateen tieteenteorian, johon lääketieteellinen eettinen toiminta 
perustuu edelleen (Davies ym., 2000). Lisäksi toimintaa ohjaavat paljolti saman-
kaltaiset prosessit. Potilaan hoitoon liittyvän päätöksenteon tueksi laaditaan lääkä-
reille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille kansallisia suosituksia sairauksien 
hoitoon ja ehkäisyyn. Nämä Käypä hoito -suositukset perustuvat tutkimusnäyttöön. 
(Käypä hoito, 2017.) 

Sairaaloiden toimintaa kuvastaa asiantuntijuus ja erikoistuminen.  Sairaalat 
mielletään vahvasti asiantuntijaorganisaatioiksi. Asiantuntijuus on liitetty sairaa-
laympäristöön lääketieteellisen erityisosaamisen kautta. Lisäksi hoitohenkilöstöön, 
erityisesti lääkäriin, liitetään akateeminen asiantuntijuus ja tieteellisen tiedon vahva 
käyttö. Toisaalta sairaaloissa työskentelee huomattava määrä muita eri alojen asi-
antuntijoita. Asiantuntijoiden väliseen hierarkiaan liittyy myös eri ammattiryhmien 
sisäistä hierarkiaa. (Wiili-Peltola, 2005; Vera & Kuntz, 2007.) Esimerkiksi kahden 
eri erikoisalan lääkärin asema sairaalassa saattaa poiketa huomattavasti toisistaan 
riippuen siitä, minkälaisessa toimintayksikössä lääkäri työskentelee (Virtanen, 
2010).  

Sairaalan sisäisten yksiköiden toimintaa ohjaavat viralliset ohjeistukset ja kult-
tuurit voivat vaihdella merkittävästi. Tämä johtuu siitä, että toiminnot on yleensä 
jaettu lääketieteen erikoisalojen mukaan. Monimuotoisen toimintaympäristön no-
peat ja ennakoimattomat tapahtumat vaikuttavat myös organisaation toimintaan ja 
tuovat omat haasteensa esimerkiksi johtamiseen. Sairaaloissa annettavaa sairaan-
hoitoa johtaa ja valvoo asianomainen ylilääkäri. Sairaaloiden hallintotapa voi eri 
organisaatioissa poiketa huomattavasti toisistaan, eivätkä johtajien valta- ja vastuu-
kysymykset ole aina selviä. Vaikka uusia johtamismalleja on viety sairaaloihin, esi-
merkiksi koko organisaatiota käsittävää johtamisjärjestelmää ei ole välttämättä 
osattu aina rakentaa toimivaksi. Tätä selitetään sillä, että sairaalassa johtajien toi-
menkuvat ovat huonosti tai ei lainkaan määriteltyjä. Lisäksi johtajien 
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esimiesaseman periytyminen edelliseltä johtajalta ei välttämättä sisällä tarvittavaa 
tietoa vastuista.  Tilivelvollisuus on pirstaloitunutta, koska voi olla hankala tunnis-
taa omaa esimiestä.  Johtamisessa lääkärijohtajat eivät myöskään tukeudu yritys-
maailman johtamismalleihin eivätkä aina luota, että nämä mallit voisivat tehostaa 
toimintaa julkisella sektorilla. (Virtanen, 2010; Kokkinen & Viitanen, 2011.)  

Vaikka sairaalan toimintaympäristössä korostetaan asiantuntijuutta ja osaa-
mista, saattavat sairaalan kulttuuriominaisuudet estää asiantuntijuuden ja osaami-
sen leviämistä yli yksiköiden (Wiili-Peltola, 2005). Tällainen voi olla esimerkiksi 
taustalla oleva oletus siitä, että näin meillä on aina toimittu. Perinteet jatkuvat tai 
niiden käyttöä jatketaan huolimatta niiden välillisistä haittavaikutuksista. Aiempiin 
perinteisiin vedoten päätetään, miten asioita yksiköissä järjestetään ja toteutetaan, 
sekä miten ne perustellaan. (Wiili-Peltola, 2005; Mannion ym., 2009.)  Sairaalan 
rakenteiden hidas muuttuminen vaikuttaa myös sairaalakulttuurin muokkautumi-
seen ajan saatossa. Yleensäkin sairaalan tavat ja arvot ovat pitkällä aikavälillä muo-
vautuneita erityispiirteitä. Uusien tieto- ja osaamisintensiivisten toimintamallien 
tuominen sairaalaan edellyttää jatkuvaa kehittymistä ja muuttumista, mutta niiden 
saaminen käytäntöön voi olla ongelmallista. Syynä tähän voi olla rakenteiden aikaa 
vievä ja työläs muuttaminen. Lisäksi uudet muutoshankkeet voivat herättää kyyni-
syyttä henkilöstössä. Vaikka tehokkuusajattelun tuominen sairaalaan lisää toisaalta 
vastahakoisuutta muutoshankkeille ja organisaatiomuutoksille, ajatellaan sen myös 
olevan toimeenpaneva voima. Yksi näkökulma tähän on sairaaloissa tehtävä inhi-
millinen palvelutyö, jossa potilas on keskiössä. (Wiili-Peltola 2005; Isosaari, 2008; 
Virtanen, 2010.) 

Hoitoon pääsyn jonottaminen, odottaminen ja viivästyminen kuuluvat väistä-
mättä terveydenhuollon prosessien piiriin. Mitä nopeammin potilaiden hoidon 
tarve arvioidaan ja hoitoon pääsy päätetään, sitä nopeampaa potilasvirta sairaalassa 
on. (Lovett ym., 2016.) Hoidon järjestäminen määräajassa eli hoitotakuun toteutu-
minen edellyttää kuitenkin terveydenhuollon resurssien tarkoituksenmukaista käyt-
töä (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013). Tämä pyritään toteuttamaan erikoissai-
raanhoidossa oikean ammattitaidon ohjaamisena ja oikeantasoisen hoitopaikan 
osoittamisena potilaalle. Potilasvirtaan liittyvät ongelmat voivat mahdollisesti ve-
nyttää potilaiden odotusaikaa vastaanotolle sekä vaikuttaa kielteisesti myös poti-
laan hoitoon. Ei ole tavatonta, että hoitoon pääsyä sairaalan eri tutkimusyksiköihin 
voi joutua jonottamaan, mutta myös päivystysyksiköissä potilas voi joutua odotta-
maan vastaanotolle pitkiäkin aikoja. (Lovett ym., 2016.) 

Potilaiden vapaa liikkuvuus, sosiaali- ja terveysministeriön antama päivystys-
asetus (Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista 
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edellytyksistä 782/2014, 2014) sekä hoitotakuulaki ovat lisänneet erikoissairaan-
hoidon tehtäviä ja samalla myös potilasjonoja (Kuntaliitto, 2017). Toisaalta sai-
rauksien diagnosointi on kehittynyt nopeasti, ja erilaisia tutkimuksia ja kuvantami-
sia tehdään jatkuvasti enemmän. Tämä ilmiö on huomattu myös muualla maail-
massa. (Moynihan, Doust & Henry, 2012; Järvinen, 2018.) Uusien menetelmien 
avulla on mahdollista määritellä ihmisen terveydentila tai diagnosoida sairaus. 
Näillä diagnooseilla ei välttämättä ole merkitystä potilaan tulevaisuuden kannalta. 
Haittapuolina nähdään tarpeettomien tutkimusten aiheuttamat kielteiset vaikutuk-
set potilaisiin ja tuhlattujen resurssien kustannukset ja pullonkaulat terveydenhuol-
lossa. (Moynihan ym., 2012.) Potilasvirtojen ja siitä aiheutuvien pullonkaulojen 
hallintaan on monissa sairaaloissa etsitty uusia keinoja. Yhdysvalloissa yhtenä 
mahdollisuutena on nähty palvelujen keskittäminen yhteen yhteiseen palvelukes-
kukseen. Tällöin yhteisen tietojärjestelmän avulla voidaan hallita palvelujen tarjon-
taa ja kysyntää sairaalassa. Palvelukeskuksista on mahdollista ohjata potilaskulje-
tuksia, hallinnoida potilaspaikkoja ja potilasvirtaa sekä ohjata ambulanssi- ja heli-
kopterikuljetuksia. Edellytyksenä toiminnalle on kuitenkin riittävä henkilöstön re-
sursointi. Tällaisilla kokonaisvaltaisilla palvelujen ja toiminnan uudistuksilla ja sii-
hen liittyvällä toiminnan ohjauksella pyritään vaikuttamaan sairaaloiden toimintoi-
hin joustavoittamalla ja tehostamalla niitä. (Lovett ym., 2016.) 

2.2 Organisaatiomallit ja -rakenteet 

Organisaatio muodostuu rakenteista, henkilöstöstä, kulttuurista ja toimintaproses-
seista. Organisaatioissa toiminnan lähtökohtana ovat yksilöt, ja organisaation toi-
minta ja osaaminen muodostuvat henkilöstön osaamisesta. (Salminen, 2011.) Te-
vameren (2014) mukaan on tärkeää tunnistaa Suomen terveydenhuollon organisaa-
tiomallit sekä ymmärtää prosessit ja toiminnot, jotta esimerkiksi mahdollisten muu-
tosten vieminen organisaation toimintaan onnistuu organisaatiomuutoksessa.  

Sairaaloiden organisaatioon liittyvien muutostarpeiden syyt voivat olla moni-
naisia. Sairaalaorganisaation muutosprosesseja ja terveydenhuollon ammattikun-
tien tuomia haasteita organisaatiorakenteissa on tarkasteltu ja esille on noussut hen-
kilöstön vahva sitoutuminen työhönsä ja työhön liittyvät humaanit perusteet hoito-
työssä. (Wiili-Peltola, 2005.) Myös terveydenhuollon henkilöstön erikoisosaami-
nen ja siihen liittyvä jatkuva kehittäminen korostuu sairaalan toiminnoissa (Hell-
ström, Lifvergren & Quist, 2010).  
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Sairaalan organisaatiorakenteet 

Julkishallinnon tavallisin organisaatiomalli on funktionaalinen. Organisaation ta-
vanomaiset tehtävät eli funktiot määräytyvät toiminnan mukaan. Esimerkiksi yri-
tyksen tuotantotoiminta, myynti ja hallinto muodostavat erilaisia funktioita. Yhtei-
set tavoitteet ja strategia ohjaavat funktionaalista organisaatiota. (Karlöf & Lö-
vingsson, 2006.) Sairaalan toiminnassa puolestaan pitkälle viedyllä erikoistumi-
sella tuotetaan teknisesti ja laadullisesti korkeatasoista sairaanhoitoa. Vahvuutena 
nähdään ammatillinen osaaminen ja tehokas tieteen ja teknologian edistäminen. 
(Parvinen, Lillrank & Ilvonen, 2005.)  

Ongelmaksi funktionaalisessa organisaatiossa voi muodostua useiden toimin-
tojen yhteensovittaminen, jolloin kokonaisuutta ei välttämättä hallita (Karlöf & Lö-
vingsson, 2006). Heikkoutena sairaalaorganisaatiossa nähdään, että sairaaloiden 
tuottavuus on tehotonta ja toimintoja suoritetaan epätaloudellisesti. Tämä näkyy 
erityisesti silloin, kun sairaalan tuottavuus ei ole optimaalisella tasolla, vaan sai-
raala toimii vajaakäytöllä. Esimerkkinä tästä ovat vaativat leikkaukset, jotka keski-
tetään nykyään yhä suurempiin sairaaloihin. Pienempien sairaaloiden leikkaussalit 
jäävät tyhjäkäynnille ja erikoistuminen sairaalan toiminnassa supistuu. Tämä voi 
johtaa siihen, että pienempien sairaaloiden toiminta hiipuu pikkuhiljaa eikä henki-
löstöä saada enää yksiköihin. Kuitenkin sairaalan toimintaa pidetään yllä potilas-
virran heikkoudesta huolimatta. (Parvinen ym., 2005.) Kun asiantuntijanäkökulma 
ohjaa resurssien käyttöä, henkilöstön viihtyvyyttä ja muita tarpeita, se voi ohjata 
myös päätöksentekoa vahvasti (Wiili-Peltola, 2005). Kustannustehokkaasta toi-
minnasta huolimatta funktionaalisessa organisaatiossa nähdään ongelmia myös re-
sursoinnin ohjaamisessa. Hoitojonot voivat muodostua pitkiksi ja hoitoon pääsy 
venyä. (Parvinen ym., 2005.)  

Mintzbergin (1990) mukaan projektiorganisaation ominaisuuksia ovat tehotto-
muus ja epämääräisyys, joka johtuu projekteihin liittyvistä tyypillisestä päätöksen-
teon tehottomuudesta ja töiden epätasaisesta jakaantumisesta. Toisaalta projek-
tiorganisaatioissa toimintaa ohjaavat suunnitelmallisuus ja muutosten hallinta. 
Henkilöstö on koulutettua ja asiantuntijaryhmät on organisoitu toimintokohtaisiin 
yksiköihin. Projektiorganisaatiot jaetaan yleensä hallinnollisiin ja operatiivisiin or-
ganisaatioihin, joissa tehtävät jaotellaan moniammatillisten projektiryhmien mu-
kaan, mutta kuitenkin joustavasti. (Parvinen ym., 2005; Mintzberg, 1990.) Sairaa-
lassa projektiorganisaatio toimii parhaiten tilanteissa, joissa esimerkiksi potilaan 
vaikeasti tunnistettava sairaus vaatii eri erityisalojen osaamista ja hoitoresurssien 
sitomista. Tällöin potilaan yksilöllinen hoito pyritään ratkaisemaan sijoittamalla 
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hänet oikeaan palvelukokonaisuuteen. Tätä palveluntuottamismallia on kuitenkin 
haastavaa toteuttaa, koska se täytyy räätälöidä yksilöllisesti. (Parvinen ym., 2005.)    

Projektimaisesti toimivassa organisaatiossa tarvitaan Mintzbergin (1990) mu-
kaan paljon suunnittelua ja resurssien hyvää hallintaa. Tätä hän perustelee sillä, että 
yksityiskohtaisten palvelujen tarpeet tarkentuvat yleensä vasta ajan kuluessa, jol-
loin suunnitelmia joudutaan muuttamaan ja toimintaa koordinoimaan yhä uudel-
leen. Sairaalaorganisaatiossa projektimainen toimintatapa voi vaikuttaa resurssien 
käyttöön, sillä jokaisen potilaan yksilöllinen palvelutarve synnyttää lisää muita pal-
velu- ja resurssitarpeita. Tällöin tehoton organisointitapa korostuu niissä projekti-
maisesti toimivassa organisaatioissa, jossa standardiratkaisut eivät ole riittäviä. Tie-
tojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto ovat toisaalta usein myös terveydenhuol-
lossa projekteja nimenomaan tehokkuuden ja resurssien hallinnan pyrkimyksien ta-
kia. (Isosaari, 2008; Parvinen ym., 2005.)  

Prosessiorganisaatiossa toiminnan lähtökohtana on nimensä mukaisesti proses-
sien määrittely ja mallintaminen. Prosessimaisesti johdetussa organisaatiossa toi-
mintoja virtaviivaistetaan ja kehitetään asiakastarpeesta lähtevän työnkulun mu-
kaan. (Karlöf & Lövingsson, 2006.) Organisaation toiminta jakautuu ydinproses-
seihin ja tukiprosesseihin yleensä sen mukaan mitä kyseisessä organisaatiossa tuo-
tetaan. Sairaalassa tällainen jako näyttäytyisi hoitoprosessien (ydinprosessi) ja esi-
merkiksi siivous- ja ruokahuollon (tukiprosessien) mukaisesti. Prosessia tulee kui-
tenkin tarkastella sen tuottajan näkökulmasta katsottuna, sillä esimerkiksi ruoka-
huolto on sen toimittajalle ydinprosessi, kun taas sairaalalle ruokahuolto on tuki-
prosessi. Prosessiorganisaation toiminnalle on tyypillistä toisto ja jatkuvuus, jolloin 
prosessit rakentuvat samankaltaisuudelle tai erilaisuudelle. Toisaalta ainoaa oikeaa 
tapaa prosessimaisen toiminnan määrittämiseen ja kuvaamiseen ei ole. (Parvinen 
ym., 2005; Tevameri, 2010.) 

Sairaalaan tulevat potilaat ohjataan tiettyihin toimintamalleihin sopivalla ta-
valla yleensä erikoisalan mukaan (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2017). Salmisen 
(2011) mukaan tiettyjen, samalla kaavalla toistuvien toimintamallien ehdoton nou-
dattaminen antaa kuvan byrokraattisesta organisaatiomallista, eikä se välttämättä 
luo joustavuutta toimintaan. Prosessimaisen organisaation toiminta edellyttää, että 
pullonkauloja ei muodostu eivätkä esimerkiksi tukitoiminnot estä toiminnan toteut-
tamista.  Prosessiorganisaation toiminta on tehokkainta silloin, kun toiminta tapah-
tuu tiettyjen normien mukaan ja toistuvasisältöisesti suoritettuna. Terveydenhuol-
lon organisaatioissa hyvänä esimerkkinä toistuvasisältöisestä toiminnasta on hy-
vien hoitosuositusten toteuttaminen ja noudattaminen. Lääkärin päätöksenteon 
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tukena käytetäänkin yleisesti hyväksyttyjä Käypä hoito -suosituksia. (Parvinen ym., 
2005; Vera & Kuntz, 2007; Tevameri, 2010; Käypä hoito, 2017.) 

Funktionaalisen, projektimaisen ja prosessimaisen toimintamallin yhdistelmää 
kutsutaan matriisimaiseksi organisaatioksi. Matriisiorganisaatiossa pyritään hyö-
dyntämään prosessimaista ajattelua toistuvien suoritteiden kautta, jolloin toimin-
taan saadaan sujuvuutta, kunhan kaikki prosessiin kuuluvat osat ovat keskenään 
tasapainossa. (Parvinen ym., 2005; Tevameri, 2010.) Prosessimaisuus toteutuu esi-
merkiksi potilasryhmien osalta, kunhan ne jakautuvat tietyn erikoistumisalan mu-
kaan oikeisiin prosesseihin (Vera & Kuntz, 2007). Projektiluonteinen näkökulma 
toteutuu matriisimaisessa organisaatiossa silloin, kun potilaan yksilölliset tarpeet 
huomioidaan ja päätökset tehdään näiden mukaan. Funktionaalinen tehokkuus saa-
vutetaan, kun sekä prosessi- että projektimainen asiakassuuntautuneisuus huomioi-
daan ja tuotantoprosessi toteutetaan kustannustehokkaasti. (Parvinen ym., 2005; 
Tevameri, 2010.) 

Yleensä organisaatioissa vallan ja vastuun antaminen määrittelee, minkä tyyp-
pinen organisointitapa on käytössä. Prosessimaisessa toiminnassa valta on proses-
sin omistajalla, kun taas projektimaisessa toiminnassa valta on projektipäälliköllä. 
Projektipäällikölle kuuluu ohjausvastuu toiminnasta ja määrittelyt siitä, minkälai-
sia palveluja organisaatio tarjoaa asiakkailleen. Funktionaalisessa organisaatiossa 
vastuu ja valta ovat osastojen ja yksiköiden päälliköillä, jolloin myös asiakkaan 
tarpeet määritellään erikoistumisen perusteella. Funktionaalisessa organisaatiossa 
vallankäytön erityispiirteenä on lisäksi sisäisen arvostuksen korostuminen amma-
tillisen osaamisen kautta, jolloin valta jakaantuu erikoistumisen eli profession 
kautta. Sairaaloissa on viime vuosina panostettu prosessiperustaiseen organisaatio-
malliin, mutta ongelmaksi ovat muodostuneet prosessien mallintaminen yksiselit-
teisiksi ja prosessijohtamiseen liittyvät rajoitteet. Toisaalta prosessimaisuuden liit-
täminen osaksi matriisia tuo omat haasteensa nimenomaan valtasuhteiden käytössä. 
(Parvinen ym., 2005; Vera & Kuntz, 2007; Isosaari, 2008.)  

Tevameren (2010) mukaan puhtaan prosessimaisen organisaatiomallin viemi-
nen sairaaloihin on ollut ongelmallista. Käytännössä organisaatiouudistuksilla ta-
voitellaan toiminnallisen tehokkuuden lisäämistä sairaalassa, johon liittyvät myös 
rakenteelliset uudistukset. Niinpä organisaatiouudistukset johtavat yleensä aina 
matriisirakenteeseen. Matriisirakenne on sen haastavista rooli- ja vastuuepäsel-
vyyksistä huolimatta selkeästi eniten sovellettu rakennemalli sairaaloissa. Huolel-
lisesti suunniteltu rakenneuudistus voi kuitenkin parantaa potilaan hoitoa ja saada 
sairaalan resurssit tehokkaasti hyötykäyttöön. Onnistuneiden muutosten edellytyk-
senä on löytää oikeanlaiset kulttuurilliset arvot ja liiketoimintaprosessit sekä saada 
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ihmiset sitoutumaan uudistusten läpivientiin. (Kash, Spaulding, Johnson, Gamm & 
Hulefeld, 2014; Tevameri, 2010.)  

 Sairaalaa ei voida organisoida ilman, ettei otettaisi huomioon terveydenhuol-
lon kontekstia sen monine erityispiirteineen. Sairaalan organisaatiokulttuuriin kuu-
luu erityisenä piirteenä myös sen ryhmäkulttuuri, jossa korostuu ihmisten sitoutu-
minen tehtäviin ja yhteinen osallistuminen. Ryhmäkulttuurissa kannustetaan jatku-
vaan kehittymiseen omassa työssään, ja tällä näyttäisi olevan merkitystä myös vir-
heiden vähentämisessä. Ryhmäkulttuurin tunnistaminen on sairaalan johtamisessa 
arvioitu tärkeäksi, koska näin mahdollistetaan virheiden ymmärtäminen ja tiedos-
taminen, jolloin myös virheiden vähentämiseen voidaan puuttua. Tällä on todettu 
olevan suora vaikutus potilaan hoitoon. (Stock, McFadden & Gowen, 2007; Teva-
meri, 2010.) 

Henkilöstö ja työtehtävät 

Sairaala tuottaa terveydenhuollon palveluja, mutta rakenneanalyyttisesti ajateltuna 
sairaalaorganisaatio muodostuu suuresta määrästä rinnakkaisia yksiköitä, joiden 
toimintokohtaiset tulosyksiköt muodostavat laajempia kokonaisuuksia eli tulosalu-
eita. Näissä yksiköissä työskentelee monia eri ammattiryhmiä, joiden tehtäväkentät 
sivuavat läheisesti toisiaan. Esimerkiksi sairaanhoitajan ja lähihoitajan työnkuvat 
muodostuvat kliinisestä hoitotyöstä, kun taas lähihoitajan työnkuvaan kuuluvat li-
säksi hoitotyötä avustavat tehtävät. Lääkärin ja sairaanhoitajan toimenkuviin liittyy 
kliinisen hoitotyön lisäksi hoitotyön päätöksentekoa, mutta hoitoon liittyvät pää-
tökset tekee lääkäri. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, 1994.)  

Myös tietojärjestelmien pääkäyttäjien ja tietohallinnon asiantuntijoiden työteh-
tävät sivuavat toisiaan. Potilaan asiakasmaksujen kanssa työskentelevät kuten osas-
tonsihteerit ja potilasmaksuyksikön henkilöstö tekevät yhteistyötä maksuliikenteen 
varmistamiseksi (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista 734/1992 ja asetus 
912/1992, 1992; Wiili-Peltola, 2005; Isosaari, 2008; Kokkinen, 2012; Syväjärvi 
ym., 2012.) Sairaalassa potilaan hoitoon osallistuvan tulee olla asianmukaisen kou-
lutuksen saanutta henkilöstöä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
559/1994, 1994). Myös muihin sairaalan palveluihin kuten puhtaanapitoon, kiin-
teistöhuoltoon, turvallisuuteen ja ravintopalveluihin kuuluvaan työhön tulee olla 
perehtynyttä ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä. (Bresnahan ym., 2002; Dra-
nove ym., 2012.)   

Sairaanhoidollisten palvelujen tuottamisen lisäksi sairaalaorganisaatioissa toi-
mii myös monia sairaanhoitoa tukevia palveluyksiköitä. Yksi sairaalan kannalta 
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tärkeä toiminta liittyy potilas- ja kuntamaksuliikenteeseen. Julkisen sairaalan toi-
minta perustuu julkiseen palveluntuottamiseen, jolloin julkiseen terveydenhuol-
toon liittyvät asiakasmaksut ovat pääosin kiinteähintaisia Suomessa. Sairaanhoidon 
kustannukset maksaa pääosin potilaan kotikunta. Kuntamaksut ovat merkittävä osa 
sairaalan taloudellisen tasapainon kannalta. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2017.)  
Potilaan itsensä maksamat maksut perustuvat Sosiaali- ja terveydenhuollon mak-
suista annettuun lakiin (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista 734/1992, 
1992 ja asetus 912/1992, 1992) ja myös sairaanhoitopiirien tekemiin päätöksiin. 
Sairaalan kuntalaskutusta hoitavat yleensä siihen erikoistuneet yksiköt. Maksut pe-
rustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin (Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon maksuista 734/1992 ja asetus 912/1992).  Osa sairaalan toimin-
nalle tärkeistä tukitoiminnoista toimii erillisinä tulosyksikköinä, kuten esimerkiksi 
tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluja tarjoavat tietohallintotulosyksiköt. Täl-
laiset yksiköt tarjoavat asiantuntijapalveluja nimenomaan terveydenhuollon eri-
tyiskysymyksiin esimerkiksi tietojärjestelmiin liittyen. Lisäksi tietohallinto koulut-
taa ja ohjeistaa henkilöstöä uusien järjestelmien käyttöön sekä ylläpitää palvelimia. 
Tietohallinto huolehtii myös järjestelmien käyttöönottotehtävistä sairaalan eri yk-
siköissä. (Isosaari, 2008; Virtanen, 2010.) 

Kaiken kaikkiaan sairaalan kompleksinen toimintatodellisuus aiheuttaa haas-
teita työtehtävien organisointiin ja priorisointiin. Yleensäkin sairaalan toiminnan 
luonteessa on sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan työn tekemiseen. Tähän 
liittyy merkittävästi sairaalan ympärivuorokautinen toiminta.  Kellonajasta riippu-
maton potilaan vastaanotto sairaalan päivystyspoliklinikalle vaikeuttaa potilasvir-
ran hallittavuutta ja ennakoimattomuutta ja näin ollen vaikeuttaa myös työn suun-
nitelmallisuutta. Potilaiden hoitopolku on aina turvattava joka tapauksessa. Tämä 
saa monesti aikaan töiden epätasaisen jakautumisen eri yksiköissä. Myös tietotek-
niikkaan liittyvät ongelmat, järjestelmäkankeudet ja laitteiden vähyys ovat omiaan 
aiheuttamassa töiden kasaantumista ja ruuhkaantumista. (Isosaari, 2008; Virtanen, 
2010; Moynihan ym., 2012; Syväjärvi ym., 2012.) 

Erityinen piirre liittyy myös potilaan asemaan. Sairaalaan asioimaan tuleva po-
tilas on perinteisesti tottunut siihen, että hän saa palvelunsa aina henkilökohtaisesti. 
Potilasta ei myöskään samaisteta tyypilliseen asiakkaaseen. Tähän liittyy potilaan 
sairaudesta tai onnettomuudesta johtuva haavoittuvuus. Potilaan roolia ei rinnasteta 
asiakkaan rooliin, vaan terveydenhuollon asiakkaista käytetään nimitystä potilas. 
(Wolf, Niederhauser, Marshburn & LaVela, 2014.)  
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2.3 Tietojärjestelmät sairaalan organisaatiossa 

Sairaaloiden tietojärjestelmät ovat tärkeitä monissa eri yksiköissä ja työproses-
seissa. Monet työvaiheet toteutetaan erilaisia tietojärjestelmiä apuna käyttäen. Sai-
raaloiden tietojärjestelmät ja tiedonhallintapalvelut ovat välttämättömiä kliinisessä 
potilastyössä, henkilöstö- ja taloushallinnossa, päätöksenteossa, suunnittelussa 
sekä johtamisessa. Yleensä sairaalan tietojärjestelmistä vastaa tietohallinto. Se 
muodostaa eräänlaisen sairaalan johtamisperustan tuottamalla muun muassa joh-
dolle erilaisia raportteja päivittäistoiminnasta, jotka tukevat myös hallinnollista 
päätöksentekoa. Potilasvirtaan liittyvillä raporteilla voidaan päätellä sairaalan toi-
minnan kannalta merkittävät muutostarpeet. (Linnakko, 2005; Rhoads & Drazen, 
2009; Tuzovic & Kuppelwieser, 2016.) 

Sairaalan tietohallinnon yhtenä tärkeänä tehtävänä on teknisten ratkaisujen 
hankinta ja vienti toimintaan.  Tiedonhallinnalla tarkoitetaan tiedon keräämistä ja 
muokkaamista sekä tallentamista, jotta se saadaan sairaalan toiminnan hyötykäyt-
töön. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta muodostaa monitieteisen koko-
naisuuden, jossa kyse on eri alojen kysymyksenasetteluista, menetelmistä ja teo-
reettisista lähtökohdista. (Saranto & Kuusisto-Niemi, 2012.)  

Tiedonhallinnan toimintaympäristössä yhdistetään tieto- ja viestintätekniikan 
soveltaminen. Tiedonhallinnalla ymmärretään tiedon, toiminnan, menetelmien ja 
toimijoiden kokonaisuutta palvelujen tuottamisessa. Tieto on hierakkinen jatkumo 
datasta viisauteen, se on eräänlainen tiedon arvoketju, jossa kompleksisuus ja ver-
kostomaisuus lisääntyvät siirryttäessä tiedon jatkumolla yhä jalostetumpaan tieto-
muotoon. Tiedonhallinnalla mahdollistetaan erilaisten tietovirtojen hyödyntäminen. 
Toimijoilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttäviä tai tuotta-
via henkilöitä tai yhteisöjä. Toiminta on palvelujen suunnittelua, toteutusta, käyttöä 
ja arviointia. Menetelmät ovat toiminnassa syntyneiden tietojen käsittelyyn, tallen-
tamiseen ja välittämiseen liittyviä teknisiä ja sosiaalisia toimintatapoja. (Saranto & 
Kuusisto-Niemi, 2012.)  

Sairaaloissa ja yleisesti terveydenhuollossa käytettävät tietojärjestelmät jaotel-
laan käytön ja käyttäjän mukaan. Potilaskertomusjärjestelmään eli potilasasiakir-
joihin voivat tehdä merkintöjä vain ne henkilöt, joilla on käyttöoikeuksien perus-
teella hoitosuhde potilaaseen. Merkintöjä tekevät hoitohenkilökuntaan kuuluvat 
lääkärit, hoitajat ja erityistyöntekijät. Tietojärjestelmien avulla tallennetaan ja yllä-
pidetään potilasasiakirjoja ja niissä olevia tietoja. Terveydenhuollon potilastietojär-
jestelmät on suunniteltu erityisesti potilasasiakirjojen ja niissä olevien tietojen kä-
sittelyyn. (Valvira, 2015.) Erillisiä potilashallintojärjestelmiä, joihin kuuluvat 
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esimerkiksi ajanvaraus- ja laskutusjärjestelmät, käyttävät yleensä osastonsihteerit 
ja potilaslaskutukseen perehtyneet henkilöt. Muut tukipalveluihin kuuluvat järjes-
telmät ovat tietohallinnon käytössä ja hallinnassa. Järjestelmien käyttö määritellään 
henkilön käyttöoikeuksien kautta ja niiden käyttöä valvotaan lokitietojen avulla. 
(Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, 1994; Laki sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, 2007/159, 2007; Valvira, 
2015.) 

Sairaaloiden toimintaan on jo pitkään pyritty hakemaan muutosta joko paran-
tamalla tuottavuutta tai tehostamalla toimintaa erilaisten tietojärjestelmien avulla. 
Edellytyksenä on ollut organisaation toimintamallien tarkka tuntemus. (Bossen ym., 
2013.) Toisaalta teknologian kehittymisen myötä sairaalassa olevien tietojärjestel-
mien laajuus ja hyödynnettävyys ovat muuttuneet merkittävästi. Tietojärjestelmiin 
voi liittyä potilasta koskevan tiedon lisäksi myös päätöksentuen järjestelmiä, tieto-
kantoja ja toimintoja, jotka mahdollistavat organisaatiossa toteutettavia muita toi-
mintoja kuten laskutus, tutkimustyö ja auditointi. (Greenhalgh ym., 2009.) Sairaa-
lassa olevien tietojärjestelmien yhtenä tavoitteena on Van Meroden ja kollegojen 
(2004) sekä Orin ja Karshinin (2009) mukaan sairaalan toimintojen toteuttaminen 
potilaan hoidossa ja sairaalan toiminnan hallinnassa.  Tämä korostuu potilaan hoi-
don kannalta merkittävän tiedon kulun parantumisena hoitavien yksiköiden välillä. 
Merkittävää on myös järjestelmistä saatavien raporttien avulla tehtävä sairaalan 
ajantasaisten kustannusten ja toimintojen seuranta. Heidän mukaansa yhteistä sai-
raalan tietojärjestelmille on, että niiden avulla voidaan kehittää potilaan hoitoon 
liittyviä prosesseja ja koko organisaation toimintaa. Yleensä järjestelmiin liittyy 
suuria odotuksia, sillä ajatellaan, että järjestelmien avulla voidaan koordinoida po-
tilaan hoitoa, lyhentää hoitoaikaa ja tehostaa toimintojen organisointia. (Van Me-
rode ym., 2004; Or & Karsh, 2009.) 

Sairaalatietojärjestelmiä voidaan tarkastella myös yksityiskohtaisemman jaot-
telun mukaan. Järjestelmiä jaotellaan erilaisiin potilastietojärjestelmiin ja niin sa-
nottuihin yksikkökohtaisiin järjestelmiin. Näitä ovat laboratoriojärjestelmät, digi-
taalisen kuvan arkistointijärjestelmät, anestesia- ja tehohoidon järjestelmät, synny-
tysosastojen järjestelmät, erilaisten tutkimusosastojen tarpeisiin kehitetyt järjestel-
mät sekä itsepalvelujärjestelmät. Erilaisia sähköisiä palvelumalleja on tuotu myös 
sairaalan toimintoihin mukaan. Palvelumalleja voidaan tehostaa sähköisillä tiedon-
hallinnan ratkaisuilla. Esimerkiksi potilaan itsepalvelumallilla pyritään saavutta-
maan vaikuttavuutta ja tehokkuutta organisaation toimintaan. Itsepalveluautomaat-
tia käyttäen potilaan on mahdollista ilmoittautua itsenäisesti ajanvaraukselle ja 
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löytää oikea vastaanottohuone.  (Van Merode ym., 2004; Or & Karsh, 2009; Rhoads 
& Drazen, 2009.) 

Sairaaloiden uusien palvelumallien ja sitä myötä myös järjestelmien odotetaan 
lyhentävän työprosesseja ja vähentävän tiedon etsimiseen kuluvaa aikaa sekä vä-
hentävän toiminnan pullonkauloja (Lovett ym., 2016). Tietojärjestelmä ei yksinään 
riitä tehostamaan organisaation toimintaa, vaan se edellyttää organisaation käyttä-
mien prosessien muokkaamista. Tietojärjestelmien odotetaan tukevan toimintaa 
myös siten, että voitaisiin luopua tarpeettomista työvaiheista ja asiakkaiden odotut-
tamisesta ja siirtelystä. Uusien toimintamallien ja niitä tukevien tietojärjestelmien 
avulla tulisi voida optimoida resurssien käyttöä sairaalaorganisaatioissa, jolloin 
voidaan toteuttaa myös voimavarojen uudelleen jakoa. (Tähkäpää, 2007.) 

2.4 Yhteenveto sairaalaorganisaatiosta 

Sairaalaa pidetään organisaationa monimuotoisena, mutta toisaalta hierarkkisena ja 
hallinnoltaan kankeana (Wiili-Peltola, 2005:33–35; De Bono ym., 2014). Sen toi-
mintaa ohjaavat organisaatiorakenne ja useat eri lait, jotka säätelevät jokapäiväistä 
toimintaa. Sairaalassa potilaan hoito on ensisijaista, mutta ympärivuorokautinen 
toiminta tuo toiminnan suunnitteluun haasteita.  Sairaalan eri toimintayksiköt ja-
kautuvat erikoisaloittain ja tulosyksiköittän. Yleensä eri yksiköt toimivat omien toi-
mintamalliensa mukaisesti sairaalan sisällä. Sairaalan moniammatillinen henki-
löstö on ammatillisesti kouluttautunutta ja erikoistunutta. Erot sairaaloiden välillä 
johtuvat sairaaloiden erilaisista kulttuureista. Pienimmissä sairaaloissa voi olla vä-
hemmän erikoisosaamista kuin suuremmissa yliopistosairaaloissa. (Wiili-Peltola, 
2005; Vera & Kuntz, 2007; Isosaari, 2008; Syväjärvi ym., 2012; De Bono ym., 
2014.) Sairaalan ehkä vanhoilliset kulttuuriominaisuudet ovat vahvoja ja voivat 
olla esteenä johtajuuden, asiantuntijuuden ja osaamisen jakamisessa yli yksiköiden 
(Mannion ym., 2009).  

 Julkisen sairaalan toiminta perustuu julkiseen palvelun tuottamiseen. Suo-
messa sairaaloiden toimintaa ohjaa ja valvoo Sosiaali- ja terveysministeriö. Kun-
tien tulee huolehtia sairaalapalveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta ja sairaan-
hoitopiirien sairaalapalveluiden tuottamisesta. Kuntamaksut ovat sairaalan talou-
dellisen tasapainon kannalta merkityksellisiä. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
maksuista 734/1992 ja asetus 912/1992, 1992; Sosiaali- ja terveysministeriö, 2017.) 
Sairaalan eri tukipalvelut varmistavat päivittäisen sujuvan toiminnan. Sairaaloissa 
on useita eri tietojärjestelmiä, joiden käyttö on tarkasti rajattu käyttöoikeuksin. Tie-
tojärjestelmiltä odotetaan, että niiden avulla voidaan kehittää potilaan hoitoon 
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liittyviä prosesseja ja koko organisaation toimintaa. Sairaalan toimintaa suunnitel-
taessa ja kehittäessä ovat erilaisista järjestelmistä saatavat päivittäisraportit tärkeitä. 
(Van Merode ym., 2004; Or & Karsh, 2009.) Toisaalta tietojärjestelmiin liittyy on-
gelmia, jotka aiheuttavat töiden kasaantumista ja ruuhkaantumista. (Isosaari, 2008; 
Virtanen, 2010; Moynihan ym., 2012; Syväjärvi ym., 2012.) Potilaiden määrä on 
lisääntynyt sairaaloissa. Tähän on vaikuttanut väestön ikääntyminen, uudet lait ja 
diagnostiikan kehittyminen. Uusia palvelumalleja kuten itseilmoittautuminen on 
tuotu myös sairaalaan. (Van Merode ym., 2004; Or & Karsh, 2009; Rhoads & Dra-
zen, 2009; Moynihan ym., 2012.)  Tietojärjestelmien mahdollistaman uusien pal-
velumallien odotetaan vähentävän sekä tiedon etsimiseen kuluvaa aikaa että toi-
mintaan liittyviä pullonkauloja (Lovett ym., 2016).  

2.5 Tutkimuksen empiirinen ympäristö 

Seuraavassa alaluvussa esitellään tutkimuksen empiirisenä ympäristönä ollut sai-
raala, henkilöstö, tietojärjestelmä sekä ilmoittautumisprosessi. Lähteenä käytetään 
sairaalan toimintakertomusta vuodelta 2017. Toimintakertomuksessa kuvataan sai-
raalan toimintaa ja yleisiä tilastoja palvelujen toteutumisesta. Anonymiteetin säi-
lyttämiseksi sairaalan toimintakertomusta ei nimetä lähteenä. Itseilmoittautumis-
prosessin kuvaus tehtiin havainnoimalla kahdessa eri yksikössä potilaan itseilmoit-
tautumisprosessia. 

Sairaala 

Tutkimuksen empiirisenä ympäristönä oli Suomessa sijaitseva sairaala, jonka toi-
mintaa koordinoi kuntayhtymän omistama sairaanhoitopiiri. Sairaalan nimeä ja si-
jaintia ei yksilöidä anonymiteetin vuoksi. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ylintä 
päätösvaltaa käytti valtuusto, joka valitsee sairaanhoitopiiriä johtavan hallituksen 
ja tarkastuslautakunnan.  Keskushallinto toimi hallituksen alaisena. Keskushallin-
non johtaminen kuului sairaanhoitopiirin johtajalle. Lisäksi sairaalan keskushallin-
toon kuuluivat johtajaylilääkäri, talousjohtaja, hallintoylihoitaja, henkilöstöjohtaja, 
kehittämispäällikkö ja tietohallintojohtaja. Johtajaylilääkäri vastasi sairaanhoito-
toiminnasta. Sairaalan tehtävänä oli vastata alueensa väestön erikoissairaanhoidon 
palveluista.  Sairaalan toiminta oli jaettu tulosalueisiin, tulosyksiköihin ja vastuu-
yksiköihin.  

Tulosalueet oli jaettu medisiiniseen hoitoon, operatiiviseen hoitoon, ensihoi-
toon ja päivystykseen, mielenterveys- ja päihdepalveluihin, sekä 
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sairaanhoidollisiin tukipalveluihin ja tukipalveluihin. Tulosyksiköt käsittivät eri-
koisaloittain jaetut yksiköt, sekä tukipalvelujen yksiköt ja keskushallinnon. Useim-
mat lääketieteen alat olivat edustettuina. Sairaalan toiminta oli ympärivuoro-
kautista laajan päivystyksen toimintaa. Tämä tarkoitti sitä, että sairaalassa oli vä-
hintään kymmenen erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys. 

Poliklinikoiden toiminta oli jaoteltu erikoisalojen mukaan. Potilaat tulivat po-
liklinikoiden vastaanotoille lääkärin lähetteellä. Potilaan käyntiin sairaalassa voi 
kuulua erilaisia tutkimuksia, toimenpiteitä sekä jatkohoidon ohjausta. Näihin vai-
kuttavat potilaan sairauden laatu ja hoidon tarve. Vastaanottotoiminta painottui 
yleensä päivävuoroon, mutta myös iltavastaanottoja oli joillakin erikoistuneilla po-
liklinikoilla. Vastaanottotoiminnassa toteutettiin lääkäri-hoitaja toimintamallia. 
Muutamilla poliklinikoilla kävi päivän aikana jopa satoja ihmisiä.  Vastaanottoai-
kojen pituus vaihteli sairauden laadun mukaan.  Esimerkiksi kipsinpoiston jälkei-
nen kontrolliaika oli lyhyempi kuin kroonista syöpää sairastavan potilaan polikli-
nikkakäynti. Yleensä vastaanottoajat määriteltiin yksikkökohtaisesti, ja ajanva-
rauksesta tiedotettiin potilaalle kirjeitse. 

Potilaan hoidon kannalta tärkeät tutkimukset tehtiin kuvantamisyksikössä ja 
laboratorioyksikössä. Kuvantamisyksikössä otettiin potilaasta tarvittavat röntgen-
kuvat ja tehtiin muut kuvantamistutkimukset kuten ultraäänitutkimukset, magneet-
tikuvaukset, tietokonetomografiat ja toimenpideradiologia. Kuvantamisyksikön 
henkilöstö koostui yleensä radiologian erikoislääkäreistä ja röntgenhoitajista. Poti-
laan laboratoriotutkimuksista vastasi laboratorio. Laboratorioyksikön toiminta oli 
jakaantunut useaan eri alaan, mikrobiologian, kliinisen kemian ja patologian alaan.  
Potilaat tulivat kuvantamistutkimuksiin ja laboratorion näytteenottoon lääkärin lä-
hetteellä ajanvarauksen kautta. 

Henkilöstö 

Sairaalan poliklinikoiden henkilöstön ammattijakauma ja määrä vaihtelivat yksi-
köittäin. Yleensä vastaanoton hoitotoiminnassa hoitaja ja lääkäri toimivat työparina. 
Poliklinikalla työskenteli osastonsihteeri, jonka työtehtävät jakautuivat potilasasia-
kirjaprosessiin liittyviin tehtäviin, ajan- ja hoidonvarausten tekoon, asiakaspalve-
luun ja neuvontaan. Lisäksi osastonsihteerit osallistuivat potilastietojärjestelmien 
kautta tutkimuspyyntöjen ja kuvantamispyyntöjen käsittelyyn. Tehtäväkuvat vaih-
telivat eri yksiköissä.  

Osastonsihteerin ydintehtävät liittyivät ennen potilaan saapumista sairaalaan 
liittyviin tehtäviin, ajanvarauksen tekoon ja ajanvarauskirjeen lähettämiseen sekä 
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potilaan vastaanottoon ja sisään kirjaukseen. Osastonsihteerin tehtäviin kuului 
myös potilaan ohjaus, sekä hoidon päättämiseen liittyvät kirjaukset. Lisäksi osas-
tonsihteerit vastasivat jossain määrin sisäisestä ja ulkoisesta puhelinpalvelusta. Pu-
helinpalvelu liittyi yleensä ajanvarausten muutoksiin ja perumisiin, hoidonvaraus-
ten muutoksiin ja perumisiin, jonotietojen ylläpitoon, sekä potilaan tietojen tallen-
nukseen ja muutoksiin. Lisäksi osastonsihteeri kutsui tarvittaessa potilaan vastaan-
otolle puhelimitse. Osastonsihteeri huolehti myös muista organisaatioista tulevien 
lähetteiden käsittelytapahtuman ja muiden asiakirjojen pyynnöt. Osastonsihteerin 
toimenkuvaan saattoi kuulua myös esimerkiksi tulostimien toimivuudesta huoleh-
timinen.  

Itseilmoittautumisjärjestelmä 

Tämän tutkimuksen kohteena ollut itseilmoittautumisjärjestelmä oli joko seinässä 
tai lattialla seisova laite, jonka lukulaitteeseen potilas näytti vaihtoehtoisesti Kela-
korttia tai kutsukirjeen viivakoodia. Tämän jälkeen järjestelmän näytölle tuli teksti 
tietojen tarkistuksesta. Mikäli osoitetiedot olivat oikein, potilas painoi OK-paini-
ketta ja järjestelmä tulosti kuitin ajanvarauksesta. Tulosteeseen oli listautuneena 
vastaanottoaika ja aulatieto. Henkilöstö näki omasta järjestelmästään potilaan saa-
pumisen ja olinpaikan sairaalassa reaaliaikaisesti. Itseilmoittautumisautomaatin an-
tama ohjeistus ohjasi potilasta oikeaan vastaanottopisteeseen. Itseilmoittautumis-
järjestelmällä pyrittiin sujuvoittamaan työtä ja vähentämään osastonsihteerin työ-
määrää potilaan vastaanottotilanteessa. Hankintaa perusteltiin myös työn hallinnan 
muutoksilla. Kuvassa 2 esitetään itseilmoittautumisprosessi. 
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Kuva 2. Potilaan itseilmoittautumisprosessi. 
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Potilaan itseilmoittautumisprosessissa oli kolme vaihtoehtoista 
toimintatapaa: 

1. Potilaan osoitetietoja tai holhoojan tietoja ei tarvinnut muuttaa 

Potilas saapui sairaalaan ja tunnistautui itseilmoittautumisautomaatilla käyttäen 
joko Kela-korttia tai kutsukirjeessä olevaa viivakoodia. Laite näytti potilaan osoi-
tetiedot, joiden oikeellisuuden tarkistaminen oli potilaan vastuulla. Osoitetietojen 
hyväksymisen jälkeen potilaan ajanvaraukset ja vastaanottoon liittyvät aulatiedot 
listautuivat näytölle. Tämän jälkeen automaatista tulostui ajanvaraustuloste/kuitti, 
jossa oli tuleva ajanvaraus ja vuoronumero. Kuitissa oli myös aulatieto, jotta potilas 
osasi mennä odottamaan oikeaan paikkaan. Potilas seurasi aulassa olevaa infonäyt-
töä ja odotti kutsua vastaanottohuoneeseen. Kun potilasta pyydettiin vastaanotolle, 
infonäytölle tuli kuitissa oleva vuoronumero ja huonetieto. 

2. Potilaan osoitetietoja tai holhoojan tietoja oli korjattava 

Mikäli osoitetiedoissa oli korjattavaa, laite ohjasi potilasta siirtymään sihteerin luo 
korjauttamaan tiedot. Sihteeri korjasi oikeat tiedot erilliseen potilashallintojärjes-
telmään. Tämän jälkeen sihteeri tulosti potilaalle ajanvarauskuitin, jossa oli ajan-
varauksen vuoronumero ja aulatiedot. Sihteeri ohjasi potilaan oikeaan aulaan odot-
tamaan kutsua vastaanotolle. Potilas seurasi aulassa olevaa infonäyttöä ja odotti 
kutsua vastaanottohuoneeseen. Kun potilasta pyydettiin vastaanotolle, näytölle tuli 
kuitissa oleva vuoronumero ja huonetieto. 

3. Potilaan tunnistautuminen ei onnistunut ilmoittautumisautomaatilla  

Mikäli kyseessä oli ulkomaalainen (jolla ei ollut suomalaista henkilötunnusta) tai 
aistivammainen henkilö tai muusta syystä johtuva ilmoittautumisen epäonnistumi-
nen, ilmoittautuminen tapahtui sihteerin luona. Sihteeri kirjasi potilaan tiedot eril-
liseen potilashallintojärjestelmään, minkä jälkeen potilaalle tulostettiin ajanvaraus-
kuitti, jossa oli vuoronumero ja aulatiedot. Sihteeri ohjasi potilaan oikeaan aulaan 
odottamaan kutsua vastaanotolle. Potilas seurasi aulassa olevaa infonäyttöä ja 
odotti kutsua vastaanottohuoneeseen. Kun potilasta pyydettiin vastaanotolle, näy-
tölle tuli kuitissa oleva vuoronumero ja huonetieto.  
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3 Tietojärjestelmät 
Tässä luvussa tarkastellaan tietojärjestelmiä. Ensin esitetään tietojärjestelmän mää-
ritelmä ja sitten tarkastellaan tietojärjestelmän käyttöönottoa ja käyttöä. Lopuksi 
tehdään yhteenveto.  

3.1 Tietojärjestelmän määritelmiä 

Tietotekniikkaa käytetään yhteiskunnan eri aloilla tehokkaasti ja toimintaa rikas-
tuttavasti (Suomen virallinen tilasto, SVT, 2017). Sitran (2011) määrityksen mu-
kaan vuoden 2020 suomalaisen tietoyhteiskunnan palvelujen ja teknologioiden 
suunnittelussa keskitytään merkityksellisiin, turvallisiin, esteettömiin ja helppo-
käyttöisiin toteutuksiin. Myös Tilastokeskus julkaisee vuosittain tilastoa eri yritys-
ten tietotekniikan käytöstä ja sähköisestä liiketoiminnasta. Käytännössä kaikilla 
suomalaisilla yrityksillä on jo käytössään internet-yhteys ja sosiaalista mediaa 
käyttävien yritysten määrä on lisääntynyt neljässä vuodessa 25 prosenttiyksiköllä 
(Suomen virallinen tilasto, SVT, 2017).  

Hirschheim, Klein ja Lyytinen (1995) määrittelivät tietojärjestelmän koostuvan 
ihmisistä, prosesseista, datasta, malleista ja teknologisesta vuorovaikutteisesta ko-
konaisuudesta, jonka tarkoituksena on palvella jotakin organisaation toimintaa. Tä-
män määrittelyn mukaan tietojärjestelmät jaotellaan toiminnan eli tiedon käsittelyn, 
varastoinnin ja tallennuksen sekä rakenteen, eli käyttäjien, tiedon ja teknologian 
muodostaman kokonaisuuden perusteella. Alter (2008) määritteli tietojärjestelmän 
koostuvan useista järjestelmistä, jotka tukevat organisaation ja siihen liittyvien toi-
mijoiden tavoitteita, mutta hän korosti, ettei yksiselitteistä määritelmää ole ole-
massa. 

Vastaavasti Zhiwei ja Zhongyuan (2012) määrittelivät tietojärjestelmän olevan 
järjestelmä, joka koostuu tietoa käsittelevästä tietokoneesta, dataa sisältävistä tie-
tokannoista ja ohjelmistoista sekä työkaluista, jotka integroivat eri rajapintoja, sekä 
ihmisistä ja ympärillä olevasta muuttuvasta ympäristöstä. Heidän mukaansa tieto-
järjestelmällä täydennetään organisaation tehtäviä ja sen avulla koordinoidaan ja 
saatetaan loppuun organisaation tehtäviä. Yleinen määritelmä tietojärjestelmästä 
on, että sen avulla pyritään tehostamaan tai helpottamaan toimintaa. Lisäksi eri oh-
jelmistojen avulla muodostunutta informaatiota voidaan käyttää organisaation joh-
don ja yksilöiden tarpeisiin erilaisissa toimintayksiköissä. (Pohjonen, 2002.)  

Alter (2002) totesi, että tietojärjestelmät on suunniteltu tiettyyn aihepiiriin tai 
käyttötarkoitukseen. Lee (2010) jäsensi että tietojärjestelmä on tietojärjestelmän ja 
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muiden osajärjestelmien vuorovaikutusta. Siinä teknologiajärjestelmällä tarkoite-
taan laitteistoa, ohjelmistoa, verkkoa ja dataa. Organisaatiojärjestelmillä tarkoite-
taan yrityksen toimintaan, työnjakoon, raportointiin, liiketoimintaprosesseihin ja 
palkkausjärjestelmiin liittyviä järjestelmiä. Organisaatiojärjestelmä ja teknologia-
järjestelmä ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja muuntavat toisiaan jatkuvasti. 
Tietojärjestelmä on näiden kahden osajärjestelmän organisaatiojärjestelmän ja tek-
nologiajärjestelmän jatkuvassa vuorovaikutuksessa, jota ohjaa jatkuva muutos.  
(Lee, 2010.) Tietojärjestelmän olemusta voidaan analysoida myös organisaation ja 
sen tuottaman palvelun näkökulman kautta. Esimerkiksi Alter (2013) keskusteli 
työjärjestelmän käsitteestä, jolla tarkoitetaan järjestelmää, jossa ihminen ja koneet 
suorittavat työtä, tuottavat informaatiota, palvelua tai muita toimintoja tiettyjen 
tuotteiden tai palvelujen tuottamiseksi joko sisäisille tai ulkoisille asiakkaille. Pro-
sessit ja toiminnat tapahtuvat työjärjestelmän avulla ja osallistujat ovat joko orga-
nisaatiossa toimivia käyttäjiä tai asiakkaita. Asiakkaiden osallistuminen työjärjes-
telmien käyttöön tapahtuu etenkin silloin, kun kyseessä on palvelujärjestelmä. (Al-
ter, 2013.) 

3.2 Tietojärjestelmän käyttöönotto  

Tietojärjestelmien käyttöön, käyttöönottoon, ja hankintoihin liittyviä tutkimuksia 
on tehty paljon, joskin aiemmissa tutkimuksissa on pääasiallisesti keskitytty eri tie-
tojärjestelmien teknisiin ominaisuuksiin (DeLone & McLean, 1992; Bhattacherjee, 
2001; DeLone & McLean 2003; Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003; Bhat-
tacherjee, 2007). Toisaalta teknologian ja organisaation toiminnan yhteensovitta-
minen on vahvistanut otettaan tutkimuksissa, joissa sosiotekninen lähestymistapa 
on valittu teoreettiseksi viitekehykseksi (Sittig & Singh, 2010; Borycki & Kushiruk, 
2010; Juntunen, 2012).   

Tietojärjestelmien merkitys erilaisten organisaatioiden toiminnassa on koros-
tunut entisestään, minkä vuoksi on kehitetty useita malleja ja mittareita kuvaamaan 
tietojärjestelmän käyttöönoton onnistumista. Yleensä näkökulma tietojärjestelmän 
käyttöönoton onnistumiseen on joko tekninen tai käyttäjälähtöinen. (Wixom & 
Todd, 2005.) Organisaatiossa tapahtuvalla tietojärjestelmämuutoksella pyritään ha-
kemaan kilpailukykyä muihin nähden sekä tuomaan tehokkuutta toimintaan. Tieto-
järjestelmämuutoksiin liittyy yleensä samanlaisia ominaisuuksia kuin organisaa-
tiomuutoksiin, mutta muutosta tarkastellaan tietojärjestelmän kautta. Näin ollen or-
ganisaatiot joutuvat yhdessä ja erikseen selvittelemään ja ratkomaan toimintaa ja 
sen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Tämän lisäksi joudutaan opettelemaan 
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uusia toimintatapoja toimimaan uudella tavalla.  Tietojärjestelmien hankinta edel-
lyttää siis jonkinasteista muutosta organisaatiossa, mikä näkyy monella eri tavalla 
työympäristössä käyttäjien osalta. (Venkatesh, 2000; Aarts ym., 2004; Ouadahi, 
2008; Cresswell ym., 2012.)  

Yleisiä tapoja toteuttaa tietojärjestelmän käyttöönotto on ”kertarysäys”, jossa 
uusi järjestelmä otetaan kerralla käyttöön koko organisaatiossa, sekä rinnakkainen 
käyttö, jossa uusi ja vanha järjestelmä toimivat määritellyn ajanjakson rinnakkain. 
Rinnakkain toimivien järjestelmien aikana voidaan varmistaa uuden järjestelmän 
toiminta eri vaiheissa ja suorittaa järjestelmän optimointia. Toinen tapa on pilotti-
muotoinen käyttöönotto. Pilottimuotoisessa käyttöönotossa tietojärjestelmän 
käyttö toteutetaan osassa organisaatiota, minkä jälkeen se laajennetaan koskemaan 
myöhemmin koko organisaatiota. Tämän käyttöönoton etuina ovat alhaisemmat 
kustannukset ja riskit. Lisäksi järjestelmästä saatuja kokemuksia voidaan hyödyn-
tää muiden yksiköiden käyttöönottoa suunniteltaessa. Kolmas tapa on vaiheittainen 
käyttöönotto. Vaiheittainen käyttöönotto mahdollistaa suurten järjestelmien käytön 
eri aikaan. Tämän edellytyksenä on erilliskäytön mahdollisuus järjestelmien osien 
kanssa. Vaiheittainen käyttöönotto vaatii kuitenkin pidemmän ajanjakson ja huo-
lellisen testauksen aina kun uusia osioita otetaan käyttöön. Käyttöönottovaiheen 
yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että uusi tietojärjestelmä voidaan ottaa 
ongelmitta käyttöön niin, että se vastaa organisaation tarpeita. (Turban ym., 2002: 
614.)  

Tietojärjestelmähankkeisiin ja yleensä käyttöönottoon liittyy monia erityispiir-
teitä. Onnistunut tietojärjestelmähankinta voi lisätä merkittävästi organisaation 
tuottavuutta, kun taas epäonnistunut tietojärjestelmä voi aiheuttaa taloudellisia me-
netyksiä ja lisätä käyttäjätyytymättömyyttä. Tietojärjestelmiin liittyvät monimut-
kaisuudet ja käyttöönottojen riskialttius edellyttävät tietojärjestelmien hyväksymi-
sen ja käytön monipuolista ymmärtämistä. Ei ole yllättävää, että tietojärjestelmän 
tuomat muutokset organisaatiossa saattavat aiheuttaa ongelmatilanteita ja kärjistää 
henkilöstön suhteita. Varsinkin ennakoimattomat muutokset vaikeuttavat todennä-
köisesti tietojärjestelmän käyttöönottoa niin, että se voi muodostua hankalaksi ja 
riskialttiiksi. (Seddon, 1997; Venkatesh, 2000; Jones, 2003; Venkatesh & Bala, 
2008.) 

Tietojärjestelmiin liittyvät uudistukset ja laajennukset epäonnistuvat helpom-
min, mikäli työntekijöiden merkitystä käyttöönoton toteutuksessa aliarvioidaan tai 
käyttäjiä ei huomioida riittävästi. Mukautuvat ja joustavat organisaatiot onnistuvat 
paremmin uusien tietojärjestelmien käyttöönotoissa kuin jäykät ja joustamattomat. 
Tietojärjestelmän käyttöönottoon voi merkittävästi vaikuttaa se, kuinka tarkat ja 
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oikea-aikaiset tiedot käyttäjillä on tulevasta järjestelmästä. Mikäli tietojärjestelmä 
sopii yhteen käyttäjien arvojen ja tarpeiden kanssa, se otetaan käyttöön tehokkaam-
min ja nopeammin. Käyttäjillä on myös oltava riittävästi tietoa siitä, mitä tietojär-
jestelmä tekee ja miten se vaikuttaa heidän toimintaansa. (Greenhalg ym., 2004; 
Cresswell ym., 2012.)  

Cresswell ym. (2012) totesivat, että uuden tietojärjestelmän käyttöönottoon on 
varattava riittävästi resursseja ja aikaa työntekijöille, jotta perehtyminen ja tekno-
logian käyttö onnistuu ylipäätään omassa työssä. Tietojärjestelmän käyttöönotolla 
on todettu olevan yleensä laaja ja syvä vaikutus organisaation toimintaympäristöön 
ja siten työskentelytapoihin. Työtapojen ja työn suorittamiseen liittyvien prosessien 
muuttaminen tietojärjestelmän käyttöönoton myötä on merkityksellistä, sillä pelk-
kien teknologisten etujen korostaminen voi johtaa jopa koko tietojärjestelmän käyt-
töönoton epäonnistumiseen. (Aarts & Berg, 2004; Zwaanswijk ym., 2011.)  

Työnkulut ja tietojärjestelmien toiminnallisuuksien yhteensopivuus tulee ku-
vata jo järjestelmän vaatimusmäärittelyvaiheessa, koska epäonnistuminen käyt-
töönottoprosessissa johtuu usein huonosta vaatimusmäärittelystä. Käyttöönotto-
prosessissa tietojärjestelmän sopeuttaminen henkilöstön käyttötaitoihin tulisikin jo 
suunnitteluvaiheessa lähteä yksilötasolta. Samoin oleellista on, että työnkulut ovat 
todellisuuden- ja tarkoituksenmukaisia eivätkä vain järjestelmätoimittajan varassa 
suunniteltuja.  (Ammenwerth, 2006; Johnson, Unert & Weigner, 2006.) Winblad ja 
muut (2010) totesivat myös potilastietojärjestelmissä olevia ongelmia olevan huo-
lestuttavan paljon. Yhteistä niille on, että ne eivät tue työtä tavoitetulla tavalla. Toi-
saalta tietojärjestelmät eivät välttämättä tue eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä 
ja kehitystyössä on jäänyt huomioimatta käyttäjän osuus riittävällä tavalla. Myös-
kään tietojärjestelmiin liittyvistä ongelmista ja vaikutuksista työhön ei ole aina saa-
tavilla tietoa. (Winblad ym., 2010.) 

Tietojärjestelmän käyttöönottoa kuvataan jatkuvana prosessina, joka alkaa uu-
den tietojärjestelmähankkeen ehdotuksesta ja päättyy käyttäjien käyttäessä järjes-
telmää (Lucas, 1985). Tietojärjestelmän elinkaariajattelun näkökulmasta katsottuna 
organisaatioissa tulisi siis huolella arvioida tietojärjestelmän vaikutuksia työhön 
jatkuvana prosessina, jotta vältyttäisiin yleisiltä tietojärjestelmien käyttöönottoon 
liittyviltä ongelmilta. Toisaalta jatkuvalla arviointiprosessilla edistetään käyttäjien 
hyväksyntää tietojärjestelmän käyttöä kohtaan. (Creswell ym., 2013.) 

Alter (2002, s. 485), sekä Turban ja muut (2002, s. 610) totesivat tietojärjestel-
män käyttöönoton elinkaaren koostuvan esitutkimuksesta, suunnittelusta, toteutuk-
sesta, käyttöönotto- ja käyttövaiheesta sekä ylläpidosta. Tietojärjestelmän menes-
tystä voidaan arvioida myös käyttäjien kokemuksista. Tämä muodostuu 
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järjestelmän käytön kokemuksista, järjestelmän hyödyistä sekä investoinneista, 
joita järjestelmän käyttöönotto ja käyttö vaativat. Käyttöönoton onnistumista yksi-
lötasolla ja käyttöönotetun teknologian helppokäyttöisyyttä ja hyödyllisyyttä tulee 
selvittää teknologian käyttöönoton jo toteuduttua. (Chae, 2007; Davis, 1989.)  Tek-
nologian käyttöönottoa yksilötasolla on tulkittu myös elämänhallinnan teorian 
avulla (Davis ym., 1989), jossa yksilön arvioitavana on teknologian tärkeys ja mer-
kitys itselle, sekä työlle. Teknologia tuo joko uhkia tai mahdollisuuksia, jolloin sel-
viytymisvaihtoehdot valitaan sen mukaan mitä asialle katsotaan voitavan tehtävän. 
Valintaa selitetään yksilön mukautumisena häiriötapahtumaan joko maksimoimalla 
hyödyt teknologiasta tai tyytymällä tyydyttäviin hyötyihin teknologiasta. (Davis, 
1989; Beaudry & Pinsonneault, 2005.)  

Uusien teknologioiden määrä on lisännyt kiinnostusta tutkia, miten niiden 
käyttöönotto olisi parhaiten toteutettavissa. Yksi tunnetuista näkökulmista on Ro-
gersin innovaation diffuusioteoria, jota on laajasti hyödynnetty myös tietojärjestel-
mien käyttöönoton yhteydessä (Venkatesh ym., 2003). Tässä teoriassa innovaatio 
määritellään tuotteeksi, ideaksi, palveluksi, menetelmäksi tai käytännöksi, joka on 
täysin uusi sen kohtaavalle yksilölle tai ryhmälle. Innovaatio on asiana tunnettu, 
mutta tärkeää on, että sitä käyttävät kokevat sen uutena. Innovaation leviäminen 
(diffuusio) on sosiaalinen viestintäprosessi, jossa yksilöiden sosiaalisen systeemin 
välillä tiettyjä kanavia pitkin, tietyllä aikavälillä leviää tieto innovaatiosta. Sosiaa-
linen systeemi sisältää yksilöitä, ryhmiä tai organisaatioita tai alisysteemejä. Inno-
vaation omaksumisessa tärkeimmiksi tekijöiksi on todettu oleva innovaatiosta saa-
tava suhteellinen hyöty, yhteensopivuus työhön, kommunikoitavuus, monimuotoi-
suus ja kokeiltavuus. (Rogers, 2003.) 

3.3 Tietojärjestelmän käyttö 

Tietojärjestelmän käyttöön liittyvät tutkimukset nostavat esille hyödyllisyyden 
käyttäjälle, käytön helppouden ja käyttäjän hyväksynnän. Näiden tekijöiden olete-
taan olevan perustavan laatuisia tietojärjestelmän käytölle. (Davis, 1989; Venkatesh, 
Morris, Davis & Davis, 2003.) Järjestelmän käytön edellytyksenä on Davisin (1989) 
mukaan järjestelmän hyödyllisyys (engl. perceived usefulness) ja helppokäyttöi-
syys (engl. perceived ease of use), jotka vaikuttavat siihen, kuinka hyvin käyttäjä 
hyväksyy uuden tietojärjestelmän. Käyttäjän kokema hyödyllisyys näkyy parantu-
neena työsuorituksena ja helppokäyttöisyys vaivattomuutena käyttää järjestelmää. 
Tekijöiden vaikutukset näkyvät käyttäjän asenteessa järjestelmää kohtaan ja sitä 
kautta käyttäjän käyttöaikomukseen. (Davis, 1989.)  
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Käyttö- ja ylläpitovaihe on tietojärjestelmien elinkaaren viimeinen ja tavalli-
sesti pisin vaihe. Käyttövaiheeseen kuuluu, että loppukäyttäjät ovat hyväksyneet 
uuden järjestelmän ja järjestelmää käytetään siten, että järjestelmälle asetetut hyö-
dyt saavutetaan. Ylläpitovaiheessa huomio kiinnittyy tietojärjestelmän toimivuu-
den varmistamiseen ja käytön juurruttamiseen organisaatiossa. Lisäksi mahdolliset 
virheet minimoidaan ja tarvittavat optimoinnit järjestelmän osalta pyritään suorit-
tamaan. Mahdollisesti myös käytettävyyttä ja järjestelmän toiminnallisuutta tarkoi-
tuksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi parannetaan. (Alter, 2002, s. 487; Tur-
ban ym., 2002, s. 610; Ehie & Madsen, 2005.) 

Tietojärjestelmien onnistumista arvioivassa DeLonen ja McLeanin (1992) luo-
massa mallissa kuvataan kuusi tietojärjestelmän onnistumista mittaavaa tekijää. 
Tietojärjestelmän laadun mittaamisessa huomioidaan järjestelmän yleinen toimi-
vuus, nopeus ja vakaus.  Tietosisällön laatua kuvataan järjestelmän tuottaman tie-
don paikkansapitävyydellä ja tarkkuudella. Käyttö ilmentää kuinka paljon ja hyvin 
järjestelmän tuottamaa tietoa voidaan käyttää hyväksi ja käyttäjätyytyväisyys 
kuinka paljon tietojärjestelmästä koetaan olevan hyötyä käyttäjälle. Käyttäjän tyy-
tyväisyydellä ja tietojärjestelmän käytöllä todettiin olevan vaikutusta sekä yksilön 
että koko organisaation toimintaan. (DeLone & McLean, 1992.) Tietojärjestelmän 
kuusi onnistumista mittaavaa tekijää ovat seuraavat: 

1. Järjestelmän laatu mittaa tietojärjestelmän toimivuutta ja prosessointikykyä, 
laitteiston ja ohjelmiston vasteaikoja, paikkansapitävyyttä ja vakautta. 

2. Tiedon laatu tarkoittaa tietojärjestelmän tuottamaa informaatiota (näytölle, pa-
perille, raportteihin). Tiedon laadulla mitataan tiedon paikkansapitävyyttä ja 
tuoreutta.  

3. Käytön mittaamisella todetaan kuinka laajasti tietojärjestelmä on käytössä ja 
kuinka hyvin sen tuottamaa tietoa voidaan käyttää. 

4.  Käyttäjätyytyväisyys kattaa käyttäjän kokemuksen järjestelmästä sen käytet-
tävyydestä sekä järjestelmän tuottaman sisällön hyödyllisyydestä loppukäyttä-
jälle. 

5. Henkilökohtaisella vaikutuksella mitataan tietojärjestelmän vaikutusta loppu-
käyttäjän käyttäytymiseen ja järjestelmän tuomia hyötyjä. 

6. Organisationaalinen vaikutus kuvaa tietojärjestelmän vaikutusta organisaation 
tehokkuuteen. (DeLone & McLean, 1992.) 

DeLone ja McLean (1992) totesivat, että järjestelmän laatu ja tiedon laatu vaikut-
tavat suoraan järjestelmän käyttöön ja käyttäjien tyytyväisyyteen. Näin sekä käyttö 
että käyttäjätyytyväisyys tukevat toisiaan, ja niiden johdannaisvaikutukset 
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(yksilöllinen vaikutus ja organisationaalinen vaikutus) mittaavat tietojärjestelmän 
tehollista onnistumista.  

Tietojärjestelmän menestysmallia päivitettiin vuonna 2003, jolloin käytön li-
säksi otettiin mukaan aikomus käyttää tietojärjestelmää, jonka tarkoituksena oli ku-
vata työntekijän asennetta tietojärjestelmää kohtaan (Kuva 3). 

 

Kuva 3. Päivitetty tietojärjestelmän onnistumisen malli (DeLone & McLean, 2003). 

DeLonen ja McLeanin (1992) aiemmassa mallissa käyttäjän asennetta tietojärjes-
telmän käyttöä kohtaan ei huomioitu, vaan käytöllä tarkoitettiin pelkkää tietojär-
jestelmän käyttöä.  Uudessa mallissa käyttäjätyytyväisyyden muodostuminen riip-
puu käyttäjän tyytyväisyydestä tai tyytymättömyydestä järjestelmään. Lisäksi päi-
vitetyn mallin käsitteisiin tuli mukaan nettohyöty kuvaamaan käytön ja käyttäjä-
tyytyväisyyden kasvulla saavutettuja positiivisia vaikutuksia. Mitä myönteisempi 
on käyttökokemus, sitä enemmän järjestelmää käytetään, jolloin myös nettohyöty-
jen oletetaan olevan positiivisia. Toisaalta vähäiset myönteiset vaikutukset järjes-
telmän käytössä voivat johtaa vähäiseen järjestelmän käyttöön ja jopa järjestelmän 
käytöstä poistamiseen. Henkilökohtaisella vaikuttavuudella on näin vaikutusta or-
ganisationaaliseen vaikuttavuuteen. (DeLone & McLean, 2003.) 

Samansuuntaisia tuloksia tietojärjestelmän käytöstä ovat saaneet myös Wu ja 
Wang (2006), joiden mukaan käyttäjätyytyväisyyteen vaikuttaa merkittävästi jär-
jestelmän, tiedon ja tietämyksen laatu. Näin ollen henkilökohtaisella 
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tyytyväisyydellä on suora vaikutus järjestelmän käyttöön. Käyttöönoton tuomien 
muutosten onnistuminen riippuu yksilöiden asenteista muutosta kohtaan. Järjestel-
män keskeisten ominaisuuksien ja työtapojen yhteinen hyvä sujuvuus lisää henki-
lökohtaista tyytyväisyyttä käyttää järjestelmää. Hankalaksi koettu järjestelmä taas 
vaikuttaa henkilökohtaiseen tyytyväisyyteen negatiivisesti ja heikentää järjestel-
män tehokasta käyttöä. Uusien taitojen ja tapojen oppiminen vaatii käyttäjältä 
omaksumista ja osaamista, mikä edellyttää työntekijöiltä paljon aikaa ja sopeutu-
mista oppia käyttämään järjestelmää. (Wu & Wang, 2006.)  On myös osoitettu, että 
tietojärjestelmä tuo lisäarvoa organisaatiolle ja sen toiminnalle, kun työntekijät 
osaavat käyttää järjestelmiä työssään (Daud & Kamsin, 2004). 

Tietojärjestelmästä saatujen nettohyötyjen vaikutukset kohdistuvat käyttäjään, 
organisaatioon, toimialaan sekä yhteiskuntaan. Nettohyödyt, jotka järjestelmän 
käytöstä saadaan, voidaan mitata esimerkiksi organisaation suorituskyvyn kasvun 
tai työtapojen kautta. (Petter, DeLone & McLean, 2008; Petter & DeLone, 2009.) 
DeLone ja McLean (2003) totesivat nettohyötyjen olevan tärkeimpiä tietojärjestel-
män käytön onnistumista kuvaavia menestystekijöitä. Päivitetyssä mallissa huomi-
oitiin tietojärjestelmän lisäksi myös työtehtävät ja työssä tapahtuvat muutokset, 
työntekijät sekä organisaatio (DeLone & McLean, 2003; Petter ym., 2008; Petter 
& DeLone, 2009).  

Organisaation ja tietojärjestelmän yhteensopivuutta tarkasteltaessa tulee huo-
mioida myös organisaatiokohtaiset tarpeet ja käytännöt. Tämä näkemys perustuu 
siihen, että parhaiden käytäntöjen on todettu olevan merkityksellisiä yhteensovit-
taessa tietojärjestelmää organisaatioon ja kun muokataan prosesseja järjestelmää 
myötäileväksi. (Gattiker & Goodhue, 2005.)  Keskeinen tekijä liittyy toimintapro-
sesseihin, koska tietojärjestelmien sujuva käyttö edellyttää, että organisaation toi-
mintaprosessit ovat toimivia.  Tällöin järjestelmien hyödyntäminen on kokonais-
valtaista ja järjestelmän käyttö tukee työntekoa. Tietojärjestelmän käyttöön pereh-
dyttäminen ja kouluttaminen vähentää henkilöstön vastarintaa muutosta ja itse jär-
jestelmää kohtaan. (Venkatesh & Bala, 2008.) Resurssien ja ajan järjestäminen uu-
den tietojärjestelmän käytön oppimiseen on oltava osa tietojärjestelmän käyttöön-
oton toteutusta ja sen on oltava jatkuvaa (Kaplan & Harris-Salamone, 2009). 

 Sharma ja Yetton (2007) nostivat esiin koulutuksen merkityksen tietojärjestel-
män käytössä. Heidän mukaansa järjestelmään perehtyvällä huolellisella koulutuk-
sella on ratkaiseva merkitys tietojärjestelmän myöhempään käyttöön.  Yleisesti 
koulutukseen tulisi sisällyttää riittävää harjoittelua ja aikaa esimerkiksi erilaisten 
toimintojen oppimiseen ja tietojen syöttämiseen. He korostivat, että erityisesti kou-
lutuksen merkitys korostuu silloin, kun käyttöön otettava järjestelmä on teknisesti 
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monimutkainen ja vaatii erityisosaamista. Kaplanin ja Harris-Salamonen (2009) 
tutkimus osoittaa, että erilaiset sosiaaliset, tietotekniikkaan, johtamiseen ja käyttä-
jiin liittyvät riskit on mahdollista tunnistaa jo ennalta. Heidän mukaansa näiden 
riskien määritteleminen ja keinot niiden hallitsemiseksi tulisi olla osana jo käyttä-
jäkoulutusta, jolloin niihin voidaan paremmin tarttua ja vaikutuksia arvioida luo-
tettavammin.  

Tietojärjestelmän käytön kannalta sen toiminnallisuuden tulisi vastata mahdol-
lisimman hyvin käyttäjän tarpeita ja erilaisia käyttötapoja. Helpot tekniset ratkaisut 
ja hyvä käytettävyys ovat käyttäjälle eduksi. Sen sijaan monimutkaisilla ja vaike-
asti ymmärrettävillä toiminnallisuuksilla sekä kompleksisella ylläpidolla voi olla 
negatiivisia vaikutuksia työhön. Tietojärjestelmän käytön tulisi tukea organisaation 
työnkulkuja niin, että parhaita käytäntöjä voidaan tunnistaa ja niitä soveltaa toimin-
tamalleihin. (Brender, Ammenwerth, Nykänen & Talmon, 2006; Kaplan & Harris-
Salamone, 2009.) 

On ilmeistä, että tietojärjestelmien käyttötarkoitukset ja käyttö poikkeavat toi-
sistaan eri organisaatioissa, jolloin myös tiedon hallinta jaotellaan erityyppisiin jär-
jestelmiin. Yleensä toimintaprosessit määräytyvät organisaatiossa olevien tietojär-
jestelmien käyttötarkoituksen mukaan, koska niillä pyritään saavuttamaan kaikkein 
paras mahdollinen hyöty ja tehokkuus. Järjestelmän käyttöön liittyvät ihmiset ja 
tapahtumat muodostavat yhdessä yhtenäisen kokonaisuuden. Tietojärjestelmän 
käyttöä organisaatiossa kuvataan ihmisten ja järjestelmän tiiviiksi vuorovaiku-
tukseksi. Tähän kokonaisuuteen kuuluu käyttäjien ja järjestelmän lisäksi organisaa-
tion toimintaympäristö sekä siihen kuuluvat sisäiset sosiaaliset rakenteet. Tässä 
vuorovaikutuksen rajapinnassa tapahtuu ihmisen ja tietokoneen välinen tiedon kul-
jettaminen. Käyttäjän ja tietokoneen välistä kommunikaatiota voidaan analysoida 
ja tulkita, jolloin ymmärretään paremmin tietojärjestelmän käytön laajuutta ja jär-
jestelmän tuottaman tiedon käyttötarkoitusta. (Alter, 2002; Kim & Pan, 2006; Am-
menwerth ym., 2006; Cresswell & Sheikh, 2013.) 

Käyttäjän ja järjestelmän välisessä vuorovaikutuksessa on merkittävää järjes-
telmän käytön helppous. Sitä voidaan arvioida myös tarkastelemalla, kuinka hyvin 
käyttäjät pystyvät käyttämään järjestelmää työtehtävien hoidossa.  Toisaalta yhden 
henkilön suhtautuminen välttelevästi tietojärjestelmän käyttöön on vähemmän 
merkityksellistä, mikäli yleinen ilmapiiri on positiivinen uutta järjestelmää kohtaan. 
Yleensä vastustus kohdistuu muutokseen, jonka tietojärjestelmän käyttö aiheuttaa, 
eikä se näin ollen kohdistu itse tietojärjestelmään. Tärkeäksi muodostuu teknolo-
gian helppo käytettävyys, joka voi edistää yksittäistä käyttäjää ottamaan järjestelmä 
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käyttöönsä. (Bhattacherjee ym., 2007; Kim & Kankanhalli, 2009; Kane & Labianca, 
2011; Rivard & Lapointe, 2012.) 

Myös tehokkaasti järjestetty tietotekninen tuki järjestelmän käytön aikana voi 
ehkäistä myöhemmässä vaiheessa järjestelmän käytön välttämisen ja estää näin 
mahdolliset haitat. Tietojärjestelmän käytön välttämisellä voi olla kielteisiä vaiku-
tuksia esimerkiksi terveydenhuollossa, jolloin vaikutukset voivat kohdistua poti-
laan hoidon laatuun. (Bhattacherjee ym., 2007; Kim & Kankanhalli, 2009; Kane & 
Labianca, 2011; Rivard & Lapointe, 2012.)   

Tietojärjestelmän käyttöön liittyvää vastustusta on kuvattu eri tavoin. Esimer-
kiksi terveydenhuollon tietojärjestelmien osalta tehdyissä tutkimuksissa on ha-
vaittu, että käyttäjien negatiiviset asenteet järjestelmiä kohtaan voivat estää järjes-
telmän tehokkaan käytön. Toisaalta asenteiden ja käyttäytymisen tunnistaminen ja 
niihin puuttumisella voidaan vaikuttaa myönteisesti siihen, että järjestelmää käyte-
tään tarkoituksenmukaisesti. (Hsieh, 2015.) Markuksen (1983) mukaan käyttäjien 
vastustusta tietojärjestelmää kohtaan voidaan selittää kolmella eri teorialla: 

1. Ihmislähtöinen teoria, jossa käyttäjä vastustaa uutta tietojärjestelmää sisäisten 
tekijöiden takia. Näitä voivat olla pelot uutta järjestelmää kohtaan tai halutto-
muus käyttää järjestelmää. Myös ihmisen luonne vaikuttaa vastustukseen ja 
siihen, miten muutosvastarinta ilmenee käyttäjissä. Ihmiset, jotka ajattelevat ja 
käsittelevät asioita jäsennellysti, hyväksyvät järjestelmän paremmin kuin in-
tuitiivisesti ajattelevat. 

2. Tietojärjestelmälähtöinen teoria, jossa käyttäjä vastustaa järjestelmää sen omi-
naisuuksien tai toteutustavan takia. Järjestelmä voidaan kokea luotaantyöntä-
väksi tai epämiellyttäväksi käyttää.  

3. Vuorovaikutusteoria, jossa käyttäjän vastustus ilmenee uuden järjestelmän ai-
heuttamien valtasuhteiden vuoksi. Organisaation sisällä tapahtuvat valtasuhtei-
den muutokset voivat luoda käyttäjälle uhan tunteen, jolloin vastustusta ilme-
nee. (Markus, 1983.) 

Näistä vuorovaikutusteoria selittää parhaiten käyttäjien vastustuksen. Vuorovaiku-
tusteorian Markus (1983) jakoi sosiotekniseen ja poliittiseen muutokseen. So-
sioteknisessä muutoksessa vastuu jakaantuu erilaisten organisationaalisten tehtä-
vien suorittamisessa erilaisissa rooleissa, kommunikaatiossa ja yhteistyössä. Poliit-
tinen muutos on poliittista vallanjakoa organisaatiossa. 
Tietojärjestelmän muutosvastarinnan välttämiseksi Markus (1983) ehdotti seuraa-
via keinoja: 
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1. Ylemmän johdon tuki ja käyttäjien osallistuminen suunnitteluun vähentävät 
vastustusta. 

2. Mitä parempi järjestelmä on teknisesti, sitä vähemmän ilmenee vastustusta. 
3. Käyttäjäystävälliset järjestelmät vähentävät vastustusta. 
4. On ymmärrettävää, että ihmiselle on luontaista vastustaa kaikenlaista muutosta. 
5. Mikäli saatava hyöty on pienempi kuin käytetyt kustannukset, vastustusta il-

menee. (Markus, 1983.) 

Markus (1983) kiteyttää ajatuksen vastustuksesta siten, että ihmiset tai ryhmät vas-
tustavat tietojärjestelmiä ihmisiin liittyvien ominaisuuksien tai itse järjestelmään 
liittyvien ominaisuuksien vuoksi. Järjestelmiin liittyvä vastustus on todellista sil-
loin, kun se on kriittistä järjestelmän toiminnan kannalta. Vuorovaikutusteorian 
mukaan vastustus ilmenee eri osapuolten välisenä suhteena. Vastustusta esiintyy 
organisaatioissa, joissa järjestelmiä käytetään tiedon hallintaan, koska ne voivat 
muuttaa organisaatiossa työskentelevien valtatasapainoa. Tietojärjestelmä voi mää-
ritellä eri tehtävissä ja rooleissa työskentelevien ihmisten vastuunjakautumisen uu-
delleen. Tämä voi olla ristiriidassa organisaatiossa vallitsevan organisaatiokulttuu-
rin kanssa. Tietojärjestelmällä tavoitellaan yleensä muutosta organisaatiossa. Mitä 
suurempi muutos tietojärjestelmällä oletetaan olevan, sitä suurempaa todennäköi-
sesti on myös vastustus. Vastustusta pidetään käyttäjän ominaisuutena, joka on ei-
toivottavaa ja jota pyritään välttämään.  Toisaalta vastustus voidaan nähdä positii-
visena asiana silloin kun sen avulla ehkäistään organisaation toimintaa vaikeutta-
van järjestelmän käyttöönotto. (Markus, 1983.) 

Kun organisaatiossa otetaan käyttöön uusia tietojärjestelmiä, se saattaa aiheut-
taa merkittäviä muutoksia ihmisten työssä ja organisaation toiminnassa sekä pro-
sesseissa. Tietojärjestelmien käytön epäonnistumisen merkittävinä riskinä voidaan 
pitää käyttäjiä, joita ovat työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja ne, jotka eivät halua 
käyttää tietojärjestelmää tarkoituksenmukaisesti tai käyttävät sitä väärin. Myös jär-
jestelmän käyttäminen niin, että siitä saatavat hyödyt jäävät vähäisiksi, on riski 
epäonnistumiselle. (Mathieson, Peacock & Chin, 2001; Markus, 2004.) Hyvin toi-
mivat järjestelmät parantavat työntekijöiden tuottavuutta heidän käyttäessään jär-
jestelmää, mikä puolestaan lisää tyytyväisyyttä työhön (Chae, 2007). 

 Toisaalta teknologian kehittymisen myötä tietojärjestelmät ovat muuttuneet 
yhä monimutkaisemmiksi ja haastavammiksi käyttää. Uuden teknologian hyväk-
syntä edellyttää, että käyttäjä kokee sen toiminnalleen hyödylliseksi. Keskeiseksi 
organisaation näkökulmasta katsottuna nousevat esimiehet, jotka pystyvät vaikut-
tamaan ja kannustamaan henkilöstön teknologian hyväksymiseen ja sitä kautta 
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järjestelmän käyttöön. (Venkatesh & Bala, 2008.) Terveydenhuollossa tietojärjes-
telmien käyttöä tutkittaessa on huomattu ammatin merkitys tietojärjestelmien hy-
väksynnässä ja järjestelmien käytössä. Autonomian ja ammatillisuuden murenemi-
nen työssä voi aiheuttaa kielteistä suhtautumista teknologiaan. Esimerkiksi lääkä-
reiden mukaan tietojärjestelmän käyttö vaikuttaa kielteisesti ihmisten väliseen vuo-
rovaikutukseen, koska järjestelmän käyttöön kuluu aikaa. Lisäksi järjestelmään liit-
tyvät tekniset ongelmat ja järjestelmäkankeudet hidastuttavat työtä ja vaikeuttavat 
päätöksentekoa.  (Venkatesh, Zhang & Sykes, 2011.)  

On huomattava, että esimerkiksi terveydenhuollossa tietojärjestelmät ovat syr-
jäyttäneet paperin ja kynän eli niitä voidaan syystä pitää tärkeimpinä työvälineinä 
potilaan hoidon kirjauksissa (Shachak ym., 2009). Tietojärjestelmien vaikutus pa-
peripohjaisten prosessien automatisoinnissa näyttäisi olevan pienempi ja mahdol-
lisesti vähemmän merkittävä kuin niiden järjestelmien, jotka muuttavat kokonaisia 
toimintaprosesseja ja tukevat jokapäiväistä käyttöä. Toisaalta hallinnolliset järjes-
telmät, kuten potilaan rekisteröinti, potilaslaskutus ja palkanlaskenta, auttavat te-
hostamaan ja parantamaan sisäisiä prosesseja, koska nämä järjestelmät eivät ole 
suoraan yhteydessä terveydenhuollon potilastietojärjestelmiin. (Bhattacherjee, 
Hikmet, Menachemi, Kayhan & Brooks, 2007.) Terveydenhuollossa tapahtuvat no-
peat muutokset ovat kuitenkin lisänneet kysyntää tietojärjestelmille ja sitä myöten 
tietojenkäsittelyn laadulle ja määrälle. Sairaalan moniammatillisten työryhmien 
käyttämät tietojärjestelmät voivat poiketa huomattavasti toisistaan, ja ongelmal-
liseksi koetaan yleensä se, miten tietojärjestelmien käyttö olisi optimaalista tehok-
kuuden ja hyötyjen saavuttamiseksi (Chang, Chen & Lan, 2012).   

On ilmeistä, että käyttäjillä tulee olla mahdollisimman totuudenmukainen kä-
sitys tietojärjestelmän käytöstä ja sen vaikutuksista sekä hyödyistä organisaation 
toimintaan. Tämä vaatii myös organisaation johdolta näkyvää sitoutumista järjes-
telmään ja kannustusta järjestelmän käyttöön. Tietojärjestelmämuutosten vaikutuk-
set organisaation rakenteeseen sekä työntekijöiden tehtäviin ja prosesseihin vaati-
vat johdon tukea. Se voi olla suoraa esimerkin näyttämistä, tehtävien antoa tai kan-
nustimien avulla tapahtuvaa toimintaa. Myös epäsuora tuki resurssien tarjoamisena 
tai määräyksien antamisena osoittaa, kuinka sitoutunutta johto on uuteen tietojär-
jestelmään. Näin käyttäjät ymmärtävät paremmin järjestelmän käytön merkityksen 
organisaation toiminnalle. Organisationaaliset palkkiot ja kiinnostuksen herättäjät 
järjestelmän käytöstä toimivat myös kannustimina käyttäjille, jolloin käyttäjät ko-
kevat, että järjestelmän käyttö on kannustavaa ja motivoivaa. (Venkatesh ym., 2003; 
Venkatesh & Bala, 2008.)  
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Organisationaalisella tuella tarkoitetaan toimintaa ja toimintatapoja, jotka tu-
kevat tietojärjestelmän käyttöä. Tuki koostuu yleensä käyttäjille tarjotusta käyttö-
tuesta, mutta myös erilaisten konsulttien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden tuesta 
henkilöstölle. Tuen tärkeänä tehtävänä on auttaa työntekijöitä käyttämään uutta jär-
jestelmää niin, että se tukee mahdollisimman hyvin työtä. Vertaistuen avulla voi-
daan auttaa työtovereita järjestelmän käytössä ja pyritään tehostamaan järjestelmän 
käyttöä. Vertaistuen käyttöä on perusteltu myös sen vuoksi, että sillä voidaan mah-
dollisesti vähentää käyttöahdistusta. Toisaalta näillä toiminnoilla ei voida yksistään 
ratkaista tietojärjestelmän onnistumista, eikä järjestelmän tehokasta käyttöä niiden 
kustannusvaikutusten vuoksi. Infrastruktuurin rakentaminen, käyttötuki ja ulko-
puolisten asiatuntijoiden käyttö järjestelmän käytön edistämiseksi voivat kuitenkin 
nostaa tietojärjestelmähankkeen kehittämiskustannuksia huomattavasti. (Venka-
tesh ym., 2003; Venkatesh & Bala, 2008.)   

3.4 Yhteenveto tietojärjestelmistä 

Käyttäjän henkilökohtainen tyytyväisyys voi vaikuttaa tietojärjestelmän käyttöön 
joko kielteisesti tai myönteisesti. Tätä selitetään järjestelmän, tiedon ja tietämyksen 
laadulla. Mikäli järjestelmään itseensä ja sen tuottamaan tiedon laatuun ollaan tyy-
tyväisiä, vaikuttaa se myös henkilökohtaiseen tyytyväisyyteen. Henkilökohtaisella 
tyytyväisyydellä on todettu olevan suora vaikutus käyttöön. Tämä on eräänlainen 
jatkumo. Vaikutukset kohdistuvat joko suoraan tai välillisesti henkilökohtaiseen 
suorituskykyyn sekä käyttäjien työtapoihin, joilla on merkitystä koko organisaation 
kannalta.  

Tietojärjestelmän käyttö vaikuttaa laajasti organisaation toimintaympäristöön 
ja työskentelytapoihin. Yksilötasolla tarkasteltuna tietojärjestelmän hyväksyntä ja 
käyttö voidaan nähdä merkityksellisenä sekä itselle että työlle. Tätä on selitetty yk-
silön kokemuksina tietojärjestelmän hyödyllisyydestä tai hyödyttömyydestä omaan 
työhönsä. Helpot tekniset ratkaisut ja hyvä käytettävyys näkyvät lisääntyneenä tie-
tojärjestelmän käyttönä. On tärkeää, että tietojärjestelmät on toteutettu niin, että ne 
vastaavat käyttäjän tarpeita ja erilaisia käyttötapoja.  

Tietojärjestelmän käyttö on ihmisen ja järjestelmän tiivistä vuorovaikutusta. 
Vuorovaikutus liitetään läheisesti järjestelmän helppoon käytettävyyteen, johon 
kuuluu myös organisaatio ja sen toimintamallit. Vaikutus näkyy organisaatiossa 
käytön laajuutena ja sisäisenä suorituskykynä. Mitä vaivattomampi ja käytettä-
vämpi järjestelmä on käyttäjille, sitä enemmän sitä käytetään.   
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Tietojärjestelmän hyödyntäminen organisaation toiminnassa edellyttää henki-
löstön osaamista. Erityisesti tietojärjestelmien hyödyntämiseen vaikuttavat henki-
löstön sitoutuminen ja teknologian osaaminen. Hyötyä on mahdotonta saavuttaa, 
ellei henkilöstö osaa käyttää tietojärjestelmiä työn edellyttämällä tavalla. Osaa-
mista voidaan edistää parhaiten järjestelmään liittyvällä perehdytyksellä ja koulu-
tuksella. Henkilöstön osaamistaidot tulisi arvioida käyttäjäkohtaisesti, koska käyt-
täjien taidot käyttää järjestelmiä voivat olla erilaisia johtuen käyttäjien koulutus-
taustoista ja järjestelmien käyttökokemuksista. Osaamisella on vaikutusta uusien 
toimintamallien omaksumiseen, koska järjestelmän käytön myötä vanhoja toimin-
tamalleja voi jäädä pois.  

Tietojärjestelmän käytön vaikutusta organisaatioiden prosesseihin arvioidaan 
sen soveltuvuudesta käytännön työprosesseihin. Yleisesti järjestelmien odotetaan 
helpottavan jotain prosessia tai palvelumallia, jolloin vaikutus voi olla organisaa-
tion toimintaa tehostava. Mikäli järjestelmällä haetaan kokonaan uusia toimintaa 
tukevia toimintoja vähentämällä tarpeettomia työvaiheita, vaikutus kohdistuu hen-
kilöstöön ja sitä kautta resursointiin.  Vaikutukset voivat järjestelmästä ja organi-
saatiosta johtuen kohdistua myös sidosryhmiin kuten asiakkaisiin tai potilaisiin. 

Järjestelmän käytön vaikutukset voivat näkyä henkilöstön työnkuvassa myön-
teisinä vaikutuksina työn sujuvuutena ja joustavuutena. Toisaalta muutokset voivat 
luoda uusia valtasuhteita, jolloin henkilöstön suhteet voivat kärjistyä. Työnkuvan 
muutokset voivat vaikuttaa laadun parantumiseen, koska rutiinitehtäviä voidaan 
siirtää tietojärjestelmälle. Myös vastustusta järjestelmän käyttöä kohtaan voi ilmetä, 
mikäli työnkuvaa ei saada joustavaksi eikä työjärjestelyjä ole osattu suunnitella en-
nakkoon.  
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4 Laatu ja tuottavuus organisaatiossa 
Tässä luvussa tarkastellaan laatua ja tuottavuutta organisaation näkökulmasta. Laa-
tua arvioidaan laatukokemuksen, valmistuksen, ratkaisun laadun, käyttäjän tarpei-
siin sopivan ja arvopohjaisen näkökulman kautta. Palvelun laatuun liitetään työn-
tekijöiden osaaminen ja sitä kautta toimivat työprosessit. Terveydenhuollon laatua 
kuvataan potilaslähtöisesti hoitoon pääsyn ja hoidon laadun kautta.  

4.1 Laadun määritelmiä 

Laadun määritteleminen ei ole yksiselitteistä, sitä voidaan määritellä lukuisin eri 
tavoin. Laatua ei voi rajata pelkästään palvelua tai tuotetta kuvaavaksi käsitteeksi. 
(SFS ISO 9000:2015, 2015.) Garvinin (1988) mukaan laatua voidaan tarkastella 
esimerkiksi ylivertaisuuden, valmistuspohjaisuuden, tuotepohjaisuuden, käyttäjä-
pohjaisuuden sekä arvokeskeisyyden näkökulmista katsottuna. Ylivertaisuuden nä-
kökulman mukaan täsmällistä laadun mittausta ei voi tehdä, vaan laatu tunnistetaan 
kokemuksen kautta. Tällä tarkoitetaan myös absoluuttista ja yleisesti tunnustettua 
erinomaisuutta. Valmistuspohjaista näkökulmaa edustaa yhdenmukaisuus, virheet-
tömyys ja asioiden oikein tekeminen. Tavoitearvoista poikkeamiset ja virheelliset 
tuotteet kertovat laatupoikkeamasta. Tuotepohjainen näkökulma on subjektiivinen 
ja laatua voidaan arvioida tuotteen valmistuksessa käytettyjen ainesten ja ominai-
suuksien perusteella. Käyttäjäpohjaisessa näkökulmassa laadukkuus näkyy tuot-
teissa, jotka vastaavat parhaiten käyttäjien toiveita ja tarpeita. Arvokeskeisessä nä-
kökulmassa kustannukset ja hinta ovat kohdallaan eli tuote on vaatimusten mukai-
nen ja asiakkailla on siihen varaa. (Garvin, 1988.) 

Juranin ja Grynan (1993) määritelmä laadusta on se, mitä asiakas kokee, eli 
laadulla voidaan kuvata asiakkaan tyytyväisyyttä esimerkiksi saamaansa palveluun. 
Asiakaslähtöinen laatukäsitys esiintyi alkujaan markkinoinnin kirjallisuudessa, jol-
loin laadukkaan palvelun nähtiin vastaavan asiakkaan odotuksia ja tällöin palvelun 
laatu tuli määritellä asiakkaan kannalta. Palvelun laadun arviointia ei voi tehdä pel-
kästään palvelun tuloksen perusteella, eli ei voida arvioida yksistään asiakkaan 
odotuksia pelkästä palvelutapahtumasta, vaan koko palveluprosessia tulee arvioida. 
(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985.)    

Anttila ja Jussila (2017) huomauttivat, että laatua määriteltäessä on tiedettävä, 
mistä ilmiöstä on kyse ja miten sitä mitataan, jolloin laadulle löytyy tuoteperustei-
set määritelmät. Laatuun liittyy tällöin nopeuteen, tehokkuuteen ja muihin mitatta-
vuuteen lukeutuvia ominaisuuksia. He esittivät kolme määritelmää: 
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Tuotantoperusteinen määritelmä kuvaa vaatimusten täyttämistä ja täyttymistä eli 
laadun virheettömyysastetta. Tuotannossa tämä tarkoittaa hyvää laatutasoa tai vir-
heettömyyttä. Laadun rahalliset arvoperusteiset määritelmät tulevat kohteen käyt-
töarvosta eli minkälaiseen tarkoitukseen (esimerkiksi henkilökohtaiset tarpeet) 
kohde on hankittu. Tuotteen laatu muodostuu näin käyttöarvon ja hinnan suhteesta. 
Reaalitaloudellinen määritelmä ilmentää kohteen hyötyarvoa, jolla tarkoitetaan 
tuotteesta saatavaa hyötyä sen eliniän aikana. Tällöin laatua voidaan arvioida vain 
subjektiivisesti, koska laatu on tuotteen hankkijan ja käyttäjän tarpeisiin sidottu 
subjektiivinen ja ajallisesti muuttuva käsite. Heuristinen ja myyttinen määritelmä 
laadusta kuvaa sen erinomaisuutta ja hyvyyttä. Tällöin laadun mittaaminen ei on-
nistu, vaan se perustuu platonisiin ideoihin. Heuristinen ja myyttinen laatu kuvaa-
kin erinomaisuutta ja ylivertaisuutta. (Anttila & Jussila, 2017.)  

ISO 9000 -standardin mukaan laatuun voidaan liittää myös adjektiiveja, jotka 
kuvaavat kohteen ominaisuuksia kuten hyvä, erinomainen tai huono. Organisaation 
laadunhallinnalla tarkoitetaan laatuun liittyvää johtamista, jonka toteuttamiseen 
kuuluu laatupolitiikkaan perustuvien laatutavoitteiden asettaminen. Organisaation 
laatupolitiikkaa toteutetaankin sellaisilla prosesseilla, joilla laatutavoitteet on yli-
päätään mahdollista saavuttaa. (SFS ISO 9000:2015, 2015.) 

4.2 Julkisen sektorin laadunarviointi 

Julkisen sektorin organisaatioille on Euroopan Unionissa kehitetty yhteinen arvi-
ointimalli Common Assesment Framework (CAF), jonka avulla voidaan arvioida 
organisaation toimintatapoja sekä edistää laadukkaita, tehokkaasti ja taloudellisesti 
toimivia julkisia palveluja. Mallia voidaan hyödyntää yhdeksään eri arviointialu-
eeseen, joilla voidaan tarkastella organisaation palvelujen laatua ja asiakaslähtöi-
syyttä. Julkisen sektorin keskeisten palvelutuotannon lähtökohtien arviointi helpot-
taa organisaatioita löytämään merkittävimmät kehittämiskohteet toiminnassaan. 
Arviointialueina ovat johtajuus, strategiat, toiminnan suunnittelu, henkilöstö, pro-
sessit, kumppanuudet ja resurssit, asiakas- sekä kansalaistulokset, henkilöstötulok-
set, yhteiskunnalliset tulokset, sekä keskeiset suorituskykytulokset. (Kuntaliitto, 
2016.) 

Julkisen sektorin toiminta terveydenhuollossa keskittyy palvelujen tuottami-
seen, joten laatunäkemyksissä korostetaan asiakaskeskeisyyttä (THL, 2018) ja asi-
akkaan asema on lainsäädännöllisesti varmistettu (Laki potilaan asemasta ja oi-
keuksista, 785/1992, 1992). Palvelujen tuottamiseen tarvitaan myös erilaisia inno-
vaatioita, joilla pyritään parantamaan palvelujen tuottavuutta, laatua, kestävyyttä ja 
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vaikuttavuutta. Hallituksen asettaman tavoitteen mukaisesti julkisten innovatiivis-
ten hankintojen edellytyksenä on mitata hankintojen tuloksia ja vaikutuksia, koska 
näillä on katsottu olevan vaikutuksia laatuun, kustannuksiin ja vaikuttavuuteen. 
(Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, 2017.)  Julkisen hallinnon tietohal-
linnon laadunvarmistusprosessia tietojärjestelmien laadun varmistamiseksi ohja-
taan Valtiovarainministeriön (VM) kautta. Valtiovarainministeriö ohjaa ja arvioi 
tietojärjestelmähankkeiden edellytyksiä julkishallinnon Kokonaisarkkitehtuurilin-
jauksilla ja JHS-suosituksilla. (JUHTA, 2011.) 

4.3 Tiedon laatu 

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että laatua voidaan arvioida tuotteen kautta. 
Tuote on laadukas, kun se vastaa käyttäjän asettamia odotuksia tai kun se on mää-
ritysten mukainen ja täyttää asiakkaan odotukset. Tämän määrityksen mukaan ei 
ole merkitystä sillä, minkä laatuisesta tuotteesta on kysymys. Tuote voi olla joko 
fyysinen tuote tai tietotuote. Fyysisellä tuotteella tarkoitetaan esimerkiksi tarviketta, 
jota asiakas käyttää saadakseen palvelun. Tietotuote voi olla puolestaan palvelu, 
jossa asiakkaalle tarjotaan tietynlaista informaatiota merkityksellisessä muodossa 
kuten esimerkiksi raportointipalvelut ja muut tietopalvelut. (Kahn, Strong & Wang, 
2002.) 

Tiedon laatua on arvioitu laajasti eri näkökulmista, ja tiedon laadulle asetetut 
vaatimukset ovat yleensä asiayhteyteen sekä toimintaympäristöön liittyviä koko-
naisuuksia. Nämä useat eri osatekijät, käyttäjien asettamat vaatimukset sekä tiedon 
käyttötarkoitus korostavat käyttäjän näkökulmaa. Erityisesti tämä näkyy siinä, että 
tieto on sitä laadukkaampaa mitä paremmin se vastaa käyttötarkoitustaan. (Wang 
& Strong, 1996; Strong, Lee & Wang, 1997.) Tärkeitä näkökulmia tiedon laadun 
kannalta ovat tiedon saatavuus, tulkittavuus, merkityksellisyys ja oikeellisuus: 

– Tiedon tulee olla käyttäjien saatavilla ja esimerkiksi käyttäjien tulee tietää, 
kuinka he hakevat tietoja. 

– Käyttäjien tulee kyetä tulkitsemaan tietoja.  Tiedot eivät saa olla esitettyinä 
käyttäjälle esimerkiksi vieraalla kielellä. 

– Tiedon tulee olla merkityksellistä käyttäjälle, jotta esimerkiksi päätöksenteossa 
käytettävissä ovat ajantasaiset ja tarpeelliset tiedot. 

– Tiedon tulee olla täsmällistä ja objektiivista ja sen on oltava peräisin luotetta-
vasta lähteestä. (Wang & Strong, 1996.) 
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Wang ja Strong (1996) loivat hierarkkisen tiedon laadun laatukriteeristöstä käsit-
teellisen mallin (Kuva 4), jonka he jakoivat neljään eri pääluokkaan. Tämä malli 
sisältää käyttäjän kannalta oleelliset ulottuvuudet: sisäinen tiedon laatu, asiayhtey-
den tiedon laatu, tiedon esittämisen laatu ja tiedon saatavuuden laatu.  

Kuva 4. Tiedon laadun käsitteellinen malli (Wang & Strong, 1996). 

Sisäinen tiedon laatu ei ole ainoastaan täsmällistä ja objektiivista, vaan se sisältää 
myös uskottavuuden ja maineikkuuden ulottuvuudet. Tiedon laatua arvioitaessa 
tärkeäksi tekijäksi muodostuu se, missä asiayhteydessä tietoa käytetään. Konteks-
tisidonnaisuus määrittelee tiedon käyttötarkoituksen, jolloin käyttäjän tehtäväksi 
jää arvioida tiedon laadukkuus ja hyödyllisyys työtehtäviinsä nähden. Laadukas 
tieto on käyttäjälle merkityksellistä silloin, kun se täyttää käyttäjän tarpeet tehtä-
vien hoidossa. Tiedon esittämisen ja saatavuuden laadukkuutta arvioitaessa on huo-
mioitava, että tiedon tulee olla helposti tulkittavissa ja sitä on helppo ymmärtää ja, 
että se on helposti käyttäjien saatavilla ja käytettävissä sekä jaettavissa myös muille. 
(Wang & Strong, 1996; Strong ym., 1997.) 

Tietojärjestelmien tiedon laatua on arvioitu myös siihen tallennettujen reaali-
maailman tietojen perusteella. Tietojärjestelmän ajatellaan olevan reaalielämän vä-
likappale järjestelmän ja käyttäjän välillä. Järjestelmään tallennettuja tietoja käyt-
täjä voi verrata todellisuuteen. Järjestelmään tallennettujen tietojen vastaavuus 
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reaalimaailmaan mahdollistaa käyttäjää havainnoimaan mahdollisia eroavaisuuk-
sia, jolloin myös laatupoikkeamia voidaan havaita paremmin. (Wand & Wang, 
1996.) 

Tietojärjestelmiin liittyvän tiedon laadulla tarkoitetaan tietojärjestelmän tuot-
taman tiedon laadukkuutta. Tietojärjestelmän tuottaman tiedon tulisi olla käyttötar-
koituksen kannalta olennaista, asiaankuuluvaa ja helposti ymmärrettävää. (DeLone 
& McLean, 2003.)  Tiedon laadulla tarkoitetaan myös tietojen kattavuutta ja täs-
mällisyyttä sekä riittävyyttä. Tämä tarkoittaa tietojen päivittymistä oikea-aikaisesti 
sekä niiden tietojen löytämistä helposti, joita käyttäjä työssään tarvitsee. (Bossen 
ym., 2013.)  

Tiedon laadun on todettu vaikuttavan myönteisesti myös tietojärjestelmän ha-
vaittuun hyödyllisyyteen, mikäli tiedon koetaan olevan käyttäjälle merkityksellistä. 
Käyttäjän kokema myönteinen ja positiivinen tiedon laatu vaikuttaa siihen, miten 
käyttäjä kokee tietojärjestelmän hyödyllisyyden. Tiedon laatu vaikuttaa myöntei-
sesti havaittuun hyödyllisyyteen ja asenteisiin tietojärjestelmissä. Tiedon hyödylli-
syys koetaan sitä suuremmaksi, mitä positiivisempi kokemus käyttäjällä on tieto-
järjestelmän tuottamasta tiedon laadusta. (Pai & Huang, 2011.) 

4.4 Tietojärjestelmän laatu 

Tietojärjestelmän laatua voidaan mitata helppokäyttöisyyden, toimivuuden, luotet-
tavuuden, joustavuuden, tiedon laadun, tietojen siirrettävyyden, integraatioiden ja 
merkityksen mukaan (DeLone & McLean, 2003).  Yksittäiset vaikutukset kohdis-
tuvat sekä työympäristöön että työn suoritukseen (Chaudhry ym., 2006). Tämä nä-
kyy työn sujuvuutena, koska järjestelmä vastaa työn vaatimuksia ja työtehtävät voi-
daan toteuttaa järjestelmän avulla jouhevasti. Tietojärjestelmän vakaus eli toimin-
tojen käytettävyys niitä tarvittaessa on ensimmäisiä edellytyksiä järjestelmän käy-
tettävyydelle ja näin ollen tietojärjestelmän laadulle. Järjestelmän laatua kuvaa 
myös siinä olevien tietojen integroitavuus muihin vastaaviin järjestelmiin. Käyttä-
jän saama varmuus tietojen luotettavuudesta ja järjestelmän joustavasta käytöstä 
antaa positiivisen mielikuvan järjestelmän helppokäyttöisyydestä. Tämä vaikuttaa 
myönteisesti käyttäjien mielikuvaan järjestelmän laadusta. (Pai & Huang, 2011; 
Davis, 1989.)  

Tietojärjestelmän laatua voidaan arvioida myös käyttöliittymän johdonmukai-
suuden, käyttöliittymän käytettävyyden, ohjelmistokoodin ja siihen liittyvien oh-
jelmointivirheiden sekä ylläpidettävyyden perusteella. Järjestelmän hyvällä 



64 

laadulla on myönteistä vaikutusta järjestelmän suorituskykyyn. (DeLone & 
McLean, 1992.) 

Järjestelmän laatu ulottuu myös niihin toimintoihin, joilla tuetaan työtä. Näihin 
toimintoihin lukeutuu suorituskyky eli vasteaika. Huono järjestelmän suorituskyky 
on epätyydyttävä tilanteissa, joissa järjestelmän tuottamaan tietoon pohjautuen jou-
dutaan tekemään kriittisiä päätöksiä ja joista aiheutuu virheitä. (Pai & Huang, 2011.) 

Sairaalatietojärjestelmissä järjestelmien laadukkuus näkyy turvallisuutena, 
helppokäyttöisyytenä ja tehokkuutena ja on siten omiaan lisäämään käyttäjän 
myönteistä asennetta järjestelmään (Holbrook, Keshavjee, Troyan, Pray & Ford, 
2003). Davisin, Bagozzin ja Warshawin (1989) mukaan työntekijöiden työtyyty-
väisyys kasvaa, jos järjestelmästä koetaan olevan hyötyä ja se on helppokäyttöinen 
tämä myös, motivoi entisestään hyödyntämään järjestelmää. Tietojärjestelmän tur-
vallisuudella tarkoitetaan organisaation kykyä tarjota tietojärjestelmäpalveluja 
käyttäjän tietoja suojaavasti. Tällöin pystytään vahvistamaan käyttäjän tunnistau-
tuminen ja antamaan riittävä suojaus järjestelmän käytössä. Myös jatkuva tuki ja 
ylläpito tietojärjestelmistä kuuluvat järjestelmän turvallisuuden laatutekijöihin. 
(DeLone & McLean, 1992.) 

4.5 Palvelun laatu 

Palvelun laatua voidaan tarkastella tietojärjestelmän kautta, jolloin järjestelmän 
laatu vaikuttaa myönteisesti palvelun laatuun. Järjestelmän helppokäyttöisyys ja 
tehokkuus vaikuttavat merkittävästi työtyytyväisyyteen ja siten palvelun laatuun. 
Tietojärjestelmien koetaan tarjoavan nopeita, tehokkaita ja tarkkoja palveluja ja vä-
hentävän työkuormaa sekä helpottavan työnsuunnittelua. (Chang ym., 2012.) Pal-
velun laatua voidaan mitata myös laajemmin. Parasuraman, Zeithaml ja Berry 
(1988) kehittivät SERVQUAL-mittarin, jolla voidaan vertailla asiakkaiden palve-
lun laatukokemuksia ja sitä, mitkä ovat ne tekijät, joista asiakkaiden kokema pal-
velun laatu muodostuu. SERVQUAL-mittarilla ei mitata asiakastyytyväisyyttä, 
vaan palvelun laadun ulottuvuuksia, jotka ovat konkreettisuus, luotettavuus, rea-
gointialttius, vakuuttavuus ja empatia. Parasuraman ja muut (1988) kuvasivat pal-
velun laadun ulottuvuudet seuraavasti: 

– Konkreettisuus: tarkoittaa fyysistä palveluympäristöä, tiloja ja henkilöstön ul-
koista olemusta. 

– Luotettavuus: tarkoittaa kykyä suorittaa luvattu palvelu luotettavasti ja tarkasti. 
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– Reagointialttius: tarkoittaa työntekijöiden halukkuutta auttaa asiakkaita ja tar-
jota nopeaa palvelua. 

– Vakuuttavuus: tarkoittaa työntekijöiden taitoa ja kykyä antaa luotettavaa tietoa 
asiakkaille ja herättää luottamusta yritystä kohtaan. Myös työntekijöiden koh-
teliaisuus ja tietotaito lisäävät vakuuttavuutta. 

– Empatia: tarkoittaa, että asiakkaat saavat yksilöllisen huomion ja toiminta on 
asiakkaan edun mukaista. (Parasuraman ym., 1988.) 

SERVQUAL-menetelmää käytetään palvelun laadun viiden osa-alueen sekä asiak-
kaiden odotusten ja kokemusten vertailuun. Näiden osatekijöiden ymmärtämisen 
kautta palvelun laatua voitiin parantaa yrityksissä. Mittariin kuuluvien mitattavien 
osatekijöiden muuttaminen sopiviksi eri palvelualoille tekee siitä monikäyttöisen 
ja helposti muunneltavan tutkimustarkoitusta vastaavaksi.  (Parasuraman ym., 
1988.) SERVQUAL-mittari on edelleen yksi yleisimmistä palvelun laadun mittaa-
miseen käytetyistä menetelmistä. Mittari on kuitenkin saanut kritiikkiä osakseen 
lähinnä teoreettisiin oletuksiin laadun mittaamisen liittyvien odotusten ja koetun 
laadun suhteisiin liittyen. Nämä oletukset eivät välttämättä perustu mihinkään psy-
kologiseen, taloudelliseen tai tilastollisen teoriaan. (Buttle, 1996.) 

Laatukäsite ymmärrettiin aiemmin tuotteen tai palvelun virheettömyydeksi, 
koska laadun ei nähty koskettavan yrityksen johtoa tai yritystoimintaa. Yleisesti 
laadun lähtökohtana on asiakas ja asiakastyytyväisyys tuotteisiin tai palveluihin. 
(Lecklin, 2002.) Laatukäsite koskettaa yritystoimintaa nykyisin entistä kokonais-
valtaisemmin, koska laatuun liitetään myös tehokkuuden parantamisen käsite. Yri-
tysten johtamisen laatukäsite nähdäänkin tavoitteellisena pyrkimyksenä kehittää 
yritystä ja sen johtamistapaa. (Silén, 2001.) 

Laatuun liittyviä piirteitä kuvataan myös ominaisuuksina, joiden painoarvo 
määräytyy organisaation yrityskulttuurin mukaan. Laatuominaisuudet voidaan sil-
loin määritellä valmistuslaadun, tuotelaadun, arvolaadun, kilpailulaadun, asiakas-
laadun ja ympäristölaadun mukaan. Näitä ominaisuuksia voidaan havainnoida eri 
lähtökohdista. (Lecklin, 2002.)  Perinteinen palvelukokemus on asiakkaan ja yri-
tyksen välinen vuorovaikutustilanne eli palvelukohtaaminen. Palvelun laatua voi-
daan silloin tarkastella asiakkaan näkökulmasta, jossa arvioidaan palveluun liitty-
vien odotusten ja palvelukohtaamisessa muodostuneiden havaintojen välistä suh-
detta. (Grönroos, 2015.) 

Palvelun lopputulos eli mitä palvelua tarjotaan ja palveluprosessi eli miten pal-
velua tarjotaan muodostavat siis yhdessä palvelukokemuksen. Nämä voidaan ni-
metä lopputuloksen tekniseksi laaduksi ja prosessin toiminnalliseksi laaduksi. 
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Kokonaislaadun muodostuminen tapahtuu sen jälkeen, kun asiakas vertaa koke-
maansa laatua omiin odotuksiinsa. Tällöin asiakkaan positiivinen laatukokemus 
muodostuu odotusten mukaisesta kokemuksesta. (Grönroos, 2015.)  

Palvelun laadun käsitettä sovelletaan yhä useammin tietojärjestelmiin, koska 
tietojärjestelmät voivat muodostaa organisaatioon palvelutoimintoja, joita organi-
saatio tarvitsee erilaisiin toimintoihin. Organisaation tietojärjestelmäpalveluja tar-
joavasta yksiköstä tulee siten palveluntarjoaja, jonka tavoitteena on tuottaa asiak-
kaille ja käyttäjille laadukkaita palveluja ja yhdistää näin eri toimintoja. (Rai, Lang 
& Welker, 2002.)  

DeLone ja McLean (2003) paransivat tietojärjestelmän menestymismallia ot-
tamalla mukaan uuden ulottuvuuden, palvelun laadun. Palvelun laadulla DeLone 
ja McLean (2003) tarkoittavat sitä kokonaistukea, mitä käyttäjälle tarjotaan riippu-
matta siitä, kuka palvelun tarjoaja on, eli onko kyseinen tuki käyttäjille toimitettu 
organisaation tietoteknisen tuen kautta vai ulkoistetun palveluntarjoajan kautta. 
Palvelun laadun merkitys on kuitenkin todennäköisesti suurempi kuin aiemmin on 
luultu, koska ilman tukea jääneet käyttäjät voivat muodostaa organisaatiolle suu-
remman menetyksen käyttäessään vähemmän järjestelmää. Tämä voi näkyä pro-
sessien toimimattomuutena ja henkilöstön osaamattomuutena käyttää järjestelmää. 
Palvelun laatua voidaan kuvata siten henkilöstön osaamisena ja prosessien onnis-
tumisena. (DeLone & McLean, 2003.) 

Palvelun laatu koostuukin DeLonen ja McLeanin (2003) mukaan varmuudesta, 
empatiasta ja reagointikyvystä. Palvelun laatuun on kiinnitetty yhä enemmän huo-
miota tietojärjestelmiin liittyvien monimutkaisuuksien vuoksi. Järjestelmät voivat 
olla suunniteltuja vain tiettyjä toimintoja varten, ja integraatioita muihin järjestel-
miin voi olla useita. Käyttäjätuen saatavuus ja järjestelmän käytön osaamisen var-
mistaminen kuuluvat palvelun laatuun.  Varmuudella tarkoitetaan varmuutta hoitaa 
tietojärjestelmiä koskevia asioita, olkoon palvelu hoidettu organisaation sisällä tai 
ulkoistetusti. Tärkeää on, että palvelun toimittaja toimittaa käyttäjien pyytämän 
palvelun oikein ja tarkoituksenmukaisesti. Empatialla tarkoitetaan kykyä asettaa 
itsensä asiakkaan asemaan sekä yleistä alttiutta, jolla asiakasta palvellaan. Reagoin-
tikyvyllä tarkoitetaan nopeutta ja joustavuuksia ja sitä miten nopeasti ja asiantun-
tevasti asiakaspalvelupyyntöihin vastataan. (DeLone & McLean, 2003.)  

Aiemmissa tietojärjestelmien tutkimuksissa organisaation panostukset resur-
sointiin ja työnkuvien uudelleenjärjestelyihin ovat olleet merkityksellisiä, kun luo-
daan uusia palvelumalleja. Tärkeäksi on nähty, että organisaatio on sitoutunut käyt-
tämään riittävästi resursseja ja aikaa sekä miettimään eri vaihtoehtoja sen mukaan, 
mihin tarkoitukseen ja minkälaiseen palveluun järjestelmää ollaan hankkimassa. 
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Hankintakriteerit ja organisaation toimintaan liittyvät toimintatavat ovat usein ali-
mitoitettuja ja suunnittelutyö tehdään kiireellä, jolloin ymmärrys ja tietoisuus jär-
jestelmän tuomista höydyistä voi jäädä huonoksi. (Creswell ym., 2013.) 

Pain ja Huangin (2011) tutkimus paljasti, että palvelun laatu ei vaikuta pelkäs-
tään asiakkaaseen tai potilaaseen, vaan palvelun laadulla on vaikutuksia myös sii-
hen, miten hyödylliseksi ja tehokkaaksi järjestelmän käyttö koetaan. Esimerkiksi 
tietojärjestelmän vasteen nopeudella voidaan vaikuttaa palvelun laatuun. Kun käyt-
töönotetusta tietojärjestelmästä saadaan kaikki sen tarjoamat mahdolliset hyödyt 
käyttöön, järjestelmän odotetaan parantavan myös palvelun ominaisuuksia ja lisää-
vän käyttäjien työn suorituskykyä ja sujuvuutta. Tämä näkyi myös siinä, että käyt-
täjät tunsivat olevansa tyytyväisempiä järjestelmän tuottamaan tietojen laatuun, 
kuin itse järjestelmän laatuun. Organisaatioissa tulisikin keskittyä järjestelmän 
tuottaman hyödyn ja tehokkuuden parantamiseen koko ajan, koska näin ne paran-
tavat myös organisaation tuottamaa palvelukykyä. (Pai & Huang, 2011.)  

Vaikka tietojärjestelmät liitetään läheisesti tehokkuuteen ja tuottavuuteen, ei 
sitä ole aiemmin mielletty palveluita muuttavaksi tekijäksi. Sähköiset innovaatiot 
esimerkiksi itsepalvelun alalla saavat yhä enemmän jalansijaa, koska näiden infra-
struktuurikustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat ja uusilla innovaatioilla 
pystytään tarjoamaan tehokkaampia ja parempia palveluita asiakkaille. Palveluiden 
suunnittelussa täytyy ymmärtää se konteksti, mihin uutta palveluteknologiaa ollaan 
viemässä, jotta toimiva ja käytännönläheinen palvelu saadaan käyttöön. Tietojär-
jestelmien voidaan nähdä avaavan uusia mahdollisuuksia erilaisissa palveluissa, jo-
ten itse palvelun käsite saa myös uusia ulottuvuuksia ja sen tilaa tuleekin tarkastella 
uudesta näkökulmasta. (Barret, Davidson, Prabhu, & Vargo, 2015.) 

Yritysten ei pitäisi siirtää asiakkaita täysin itsepalvelun piiriin, koska se voi 
alentaa asiakastyytyväisyyttä. Esimerkiksi asiakkaan ja sähköisen itsepalvelun vä-
limuotoinen kasvokkain tapahtuva yhdistelmäpalvelu voisi lisätä luottamusta, sekä 
parantaa ja ylläpitää asiakastyytyväisyyttä. (Scherer, Wunderlichin & von Wangen-
heimin, 2015.) Varmaa kuitenkin on että esimerkiksi tulevaisuuden terveydenhuol-
lossa sekä potilaat, että henkilökunta ovat yhä enenevässä määrin tekemissä erilais-
ten tietojärjestelmien ja sovellusten sekä niihin liittyvien palveluiden kanssa (Tur-
ner, Kushniruk & Nohr, 2017). 

Chang ym. (2012) esittivät tietojärjestelmän laadun, palvelun laadun, työtyy-
tyväisyyden ja järjestelmän suorituskyvyn välisten suhteiden käsitteellisen mallin, 
jonka avulla arvioitiin tietojärjestelmän tuomia etuja organisaatiolle. Tämän lähes-
tymistavan mukaan pystyttiin tekemään johtopäätöksiä järjestelmän laadun, palve-
lun laadun sekä järjestelmän suorituskyvyn ja työtyytyväisyyden välillä.  
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Kuvassa 5 esitetään Changin ym. (2012) tietojärjestelmän laadun, palvelun laa-
dun, työtyytyväisyyden ja järjestelmän suorituskyvyn välisten suhteiden jäsennys. 

Kuva 5. Tietojärjestelmän ja suorituskyvyn välisten suhteiden jäsennys (Chang ym., 
2012). 

Järjestelmän laatu vaikuttaa myönteisesti palvelun laatuun, ja järjestelmän suori-
tuskykyä parantamalla voidaan vaikuttaa työntekijöiden työtyytyväisyyteen myön-
teisesti. Järjestelmästä saatu hyöty edesauttaa käyttäjää panostamaan työhönsä 
enemmän, joten myös järjestelmän suorituskykyä käytetään enemmän hyödyksi. 
Tietojärjestelmillä onkin todettu olevan kattava vaikutus organisaation toimintoihin. 
Tietojärjestelmien menestys ei riipu kuitenkaan pelkästään laitteistoista tai ohjel-
mistoista, vaan henkilöstö tarvitsee myös hallinnollista ja johdon tukea järjestel-
mien käyttöön. Käyttäjien on saatava ja heille on annettava tietoa järjestelmien toi-
minnoista, sekä työprosesseista, jotka voivat vaikuttaa työnkuvaan.  Tällöin tieto-
järjestelmiä voidaan optimoida eri toimintoihin ja työn laatua voidaan näin paran-
taa. (Chang ym., 2012.)   

4.6 Laatu terveydenhuollossa 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010, 2§, 8§) säätelee terveydenhuollon toimintaa ja 
laatua. Laki edellyttää, että kaikki terveydenhuoltoon liittyvä toiminta perustuu 
näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Lisäksi toiminnan on oltava laa-
dukasta ja turvallisesti sekä asianmukaisesti toteutettua. (Terveydenhuoltolaki, 
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1326/2010, 2010.) Lailla edistetään myös väestön terveyttä ja hyvinvointia, sekä 
pyritään vahvistamaan hoidon asiakaskeskeisyyttä. (Terveydenhuoltolaki, 
1326/2010, 2010.) 

Kuntaliiton julkaisemassa Terveydenhuollon laatuoppaassa (Kuntaliitto, 2011) 
on tavoitteeksi asetettu käytännönläheinen ohjeistus potilashoidon laadun paranta-
miseksi. Keskeisiksi laadun ulottuvuuksiksi on kirjattu potilas/asiakaskeskeisyys, 
oikea-aikaisuus, osaaminen, turvallisuus, sujuvuus ja vaikuttavuus. Laadun ulottu-
vuudet huomioivat sekä potilaan että henkilökunnan näkökulmat. Hyvälaatuisessa 
terveydenhuollossa ammattitaitoinen henkilökunta käyttää resurssejaan parhaalla 
mahdollisella tavalla korkeatasoisesti ja toteuttaa hoidon yhteisymmärryksessä po-
tilaan kanssa. Hyvän laadun toteutuminen edellyttää johdon ja henkilökunnan si-
toutumista yhteisiin tavoitteisiin. Myös muiden yksiköiden saumaton yhteistyön 
sekä sujuva tiedonkulku hoitoon osallistuvien tahojen välillä tulee olla asianmu-
kaista ja riittävän huolella toteutettua. (Kuntaliitto, 2011.) 

Terveydenhuollon tietojärjestelmien osalta tiedon laadulla on erityinen merki-
tys. Tietojärjestelmien käytön tulee edistää terveydenhuollon ammattilaisten täy-
dellisempää ja tarkempaa tietojen dokumentointia.  Näin ollen tiedon laadun mer-
kitys korostuu ja on erityisen tärkeää potilaan hoidossa. (Häyrinen, Saranto & Ny-
känen, 2008.)  Tiedon laadun merkitys korostuu varsinkin niissä terveydenhuollon 
tietojärjestelmiin tallennetuissa tiedoissa, joita käytetään potilaan hoidon suunnit-
telussa ja toteuttamisessa. Erityisesti riskitekijöitä nähdään tietojen taltioimisessa 
ja siihen liittyvässä toiminnallisuudessa, kuten tiedon käytettävyydessä, luotetta-
vuudessa ja tiedon jakamisessa sekä säilytettävyydessä. (Black ym., 2011.)  

Terveydenhuollon tietojärjestelmissä tiedon laatu kohdentuu tietosisällön ke-
hittämiseen yhteneväiseksi, jotta tarvittavaa tietoa voidaan myöhemmin hyödyntää 
potilaan hoidossa mutta myös hallinnollisissa tarkoituksissa (Yasnoff ym., 2004; 
Oroviogoicoechea & Watson, 2009). Tietojärjestelmien käytön odotetaan tuovan 
parannusta hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen, sillä sen uskotaan vähentävän 
hoitovirheitä, tehostavan toimintaa, sekä parantavan yleensä tiedon saatavuutta 
(Aggelidis &Chatzoglou, 2009; Zadvinskis, Chipps & Yen, 2014).  Pelkkä tietojär-
jestelmien käyttöönotto ilman, että toimintaa olisi muuten kehitetty, on vaikuttanut 
vain vähän esimerkiksi sairaaloiden toiminnan laatuun (Jones, 2010). Toisaalta jul-
kisella sektorilla tai yleensä palvelualoilla laadun muuttumattomuus ei toteudu ver-
rattuna tavarantuotantoon, jossa tuotosten laatu on yleensä muuttumaton (Grönroos 
& Ojasalo, 2004). 
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4.7 Tietojärjestelmän käytön laatuvaikutukset 

Tässä alaluvussa tarkastellaan tietojärjestelmän käytön laatuvaikutuksia. Osaava 
henkilöstö mahdollistaa toimivat työprosessit ja luo siten laadukasta palvelua. 
Työnkulun muutokset palvelun laadun parantamiseksi ovat merkityksellisiä orga-
nisaatiolle, koska yleensä muutoksilla pyritään vaikuttamaan työn mielekkyyteen 
ja sujuvuuteen. Toimivat prosessit ja onnistuneet työnkulun muutokset lisäävät 
käyttäjien tyytyväisyyttä käyttää järjestelmää ja siten parantaa toiminnan ja palve-
lun laatua. 

4.7.1 Osaaminen 

Tietojärjestelmän käyttöaikomukseen vaikuttavat mahdollistavat olosuhteet. Käy-
tön mahdollistavia olosuhteita ovat henkilökohtaiset tietokoneet, käytön tuki sekä 
erilaiset taloudelliset kannustimet ja palkkiot. Henkilökohtaiset taidot ja koulutus 
tietojärjestelmistä lisäävät henkilöstön tietoisuutta tietojärjestelmistä ja siten vaati-
muksia laadukkaista järjestelmistä. Samalla myös käyttäjän ahdistus käyttää tieto-
konetta vähenee. Kun tietoisuus järjestelmän käytön tuomista helpotuksista työteh-
tävien suorittamiseen lisääntyy myös hyväksyntä järjestelmää kohtaan kasvaa. 
(Aggelidis & Chatzoglu, 2009.)  

Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet DeLone ja McLean (2003), joiden mu-
kaan käyttäjän aikomukseen käyttää järjestelmää vaikuttaa siihen liitetyt laadun eri 
lajit, eli järjestelmän laatu ja informaation laatu. Kokeneella käyttäjällä on osaa-
mista järjestelmän ominaisuuksista. Käyttäjät voivat olla tyytyväisiä tai tyytymät-
tömiä järjestelmään tai sen tuottaman informaation laatuun, jolloin käytöllä ja käyt-
täjätyytyväisyydellä on myös vaikutusta henkilökohtaiseen suorituskykyyn ja työn-
kulkuihin. Mikäli käyttäjä kokee ja ymmärtää järjestelmän hyödylliseksi omalle 
työlle, on hän tyytyväisempi käyttämään järjestelmää myös tulevaisuudessa. (Da-
vis, 1989; DeLone & McLean, 2003; Aggelidis & Chatzoglu, 2009.) 

Erityisen tärkeäksi Aggelidis ja Chatzoglu (2009) näkevät sen, että organisaa-
tiot mahdollistaisivat suotuisan ja hyväksyvän ympäristön henkilöstölle käyttää tie-
tojärjestelmiä. Esimerkiksi osaamisen kehittäminen koulutuksen avulla auttaa 
käyttäjiä lisäämään ymmärrystä järjestelmän hyödyistä organisaatioissa. Henkilö-
kohtainen osaaminen auttaa ymmärtämään tietojärjestelmien merkitystä ja hyödyl-
lisyyttä päivittäisten tehtävien hoidossa. Osaava henkilöstö osaa käyttää järjestel-
mää työtehtävien hoidossa optimaalisesti ja hyödyllisesti. (Aggelidis & Chatzoglu, 
2009.)  
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Henkilöstön tietojärjestelmiin liittyvään osaamiseen liittyy esimerkiksi tervey-
denhuollossa puutteita. Tämä voi johtua siitä, että terveydenhuollon henkilöstön 
koulutustausta keskittyy lääketieteeseen, eikä tietotekniikkaan. Terveydenhuollon 
ympäristössä tietojärjestelmien osuus on kasvanut merkittävästi ja on näin lisännyt 
henkilöstön työmäärää. Terveydenhuollon ympäristössä henkilöstön käyttötaidot 
käyttää järjestelmiä kuin myös järjestelmien helppokäyttöisyys ja tehokkuus ovat 
tärkeitä tekijöitä mietittäessä palvelun laadun parantamista. Henkilöstön työsuori-
tukset parantuvat, mikäli henkilöstön on mahdollista tarjota parempaa palvelua. 
Työnsuoritukseen vaikuttavat lisäksi myös henkilökohtaiset tekijät kuten tiedot, 
taidot, kyvyt, motivaatio ja asenteet. Järjestelmän suorituskykyyn positiivista vai-
kutusta palvelun laatuun perustellaan sillä, että sairaaloiden tietojärjestelmät tarjoa-
vat aineettomia palveluja, mutta henkilöstön käyttämänä järjestelmillä on mahdol-
lista tuottaa tehokasta palvelua, joka parantaa palvelun laatua. Järjestelmien vas-
taavuus käyttäjien työtehtäviin auttaa käyttämään järjestelmää myös tehokkaam-
min. (Chang ym., 2012.)  

Tietojärjestelmien käyttötaitoa voidaan edistää käyttäjille annettavalla koulu-
tuksella (Halonen, 2003).  Työnkulkujen harjoittelu testausympäristössä edistää 
osaamista ja auttaa hahmottamaan erilaisia käyttötapoja järjestelmän käytössä. 
Käyttökoulutuksessa tulisi huomioida eri ammattiryhmät sekä eritasoiset käyttäjät. 
Yleensä henkilöstön tietotekninen koulutus näkyy osaamisessa ja siten palvelun 
laadussa. Voidaan kiteyttää, että henkilöstön henkilökohtainen osaaminen käyttää 
tietojärjestelmiä oikein sujuvoittaa työtä, jolloin järjestelmän käytön vaikutukset 
näkyvät organisaation prosesseissa ja työnkuluissa. Mikäli käyttäjillä ei ole tar-
peeksi tietoa järjestelmän toimivuudesta, sen käyttö voi olla puutteellista ja lisätä 
työmäärää. Järjestelmissä esiintyvät ongelmat ja huono käytettävyys voi myös joh-
taa käyttäjän etsimään kiertotapoja käyttää järjestelmää, joka puolestaan voi aiheut-
taa uusia virheitä ja odottamattomia ongelmia käytössä. Järjestelmien tulisi olla 
helppoja omaksua käyttäjille ja yksinkertaisia käyttää, jolloin niillä on vaikutta-
vuutta työn laadukkaaseen lopputulokseen. (Sharma & Yetton, 2007; Aggelidis & 
Chatzoglu, 2009; Sheikh, ym., 2011; Chang ym., 2012; Bossen ym., 2013.) 

4.7.2 Prosessien toimivuus 

Tietojärjestelmät muuttavat organisaation prosesseja. Organisaation prosessien jat-
kuva kehittäminen parantaa ja tehostaa tietojärjestelmien käyttöä. Toisaalta jo jär-
jestelmien hankintapäätökset tulisi perustua tarkasti toiminnallisuutta vastaavaksi, 
jotta järjestelmistä olisi todellista hyötyä prosessien toimivuuden parantamiseksi. 
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Organisaatioiden tulisi siirtyä pois teknologiavetoisista toteutusmalleista ja keskit-
tyä omaksumaan tietojärjestelmät työprosessien parantajana. Toimintaan mukaute-
tut yhtenäiset prosessit helpottavat tietojärjestelmän omaksumista ja ymmärretään 
paremmin työhön kuuluvaksi. Henkilöstön ja tietojärjestelmien joustava yhteistyö 
mahdollistaa kyvyn vastata muuttuviin tarpeisiin esimerkiksi potilaiden hoitopro-
sessissa. (Sheikh ym., 2011.) 

Myös Ammenwerth ym. (2006) näkevät tärkeänä valita tietojärjestelmät ym-
päristöönsä ja prosesseihinsa sopivaksi, jolloin niistä on hyötyä sekä yksilölle, että 
organisaation prosesseille. Saman tietojärjestelmän objektiiviset vaikutukset voivat 
vaihdella suuresti erilaisissa ympäristöissä. Tämä johtuu siitä, että tekniikka voi 
olla samaa mutta sosiaalinen organisaatioympäristö on erilainen, työnkulut ja pro-
sessit on organisoitu eri tavalla, potilasprofiilit ovat erilaiset, henkilöstön motivaa-
tiot ja johdon tuki ovat erilaiset. Näillä kaikilla on vaikutusta siihen, että sama tie-
tojärjestelmä voi johtaa erilaisiin vaikutuksiin eri organisaatioissa. Esimerkiksi yh-
den yksikön toiminta voi tehostua, kun taas toisessa yksikössä nähdään käyttäjien 
suurta vastarintaa tietojärjestelmää kohtaan. (Ammenwerth ym., 2006.) Erityisesti 
järjestelmän sovittaminen organisaation kannalta tärkeisiin prosesseihin ja varhai-
nen käyttäjien osallistaminen järjestelmän käyttöön näyttävät olevan tehokkaita on-
nistuneen käytön kannalta (Cresswell & Sheikh, 2013). 

Hyvin perustellut työprosessien muutokset auttavat henkilöstöä hyväksymään 
järjestelmän käytön, jolloin vaikutukset organisaatioon voivat näkyä toiminnan su-
juvuutena ja laadun parantumisena. Organisaatiossa tehtäviin prosessien muutok-
siin tarvitaan kuitenkin riittävästi aikaa ja sopeutumista. Erityisesti johdon tuki on 
merkittävä muutettaessa prosesseja. Mikäli käyttäjillä ei ole saatavilla henkilökoh-
taista tukea tietojärjestelmän käyttöön ja uusien työprosessien muutoksien hallin-
taan, tästä voi aiheutua käyttäjälle ahdistusta ja pelkoa. Erityisesti tämä voi näkyä 
vanhempien käyttäjien kohdalla, jotka voivat tarvita enemmän tukea jo pelkästään 
tietokoneen käytössä. Käyttäjille voidaan tarjota vertaistukea esimerkiksi mallinta-
malla järjestelmän käyttöä työprosesseissa. Vertaistuella pyritään tarjoamaan käyt-
täjille tukea ja rohkaisua, sekä pohtimaan käyttäjän kanssa haasteita, jotka liittyvät 
muutoksiin. Vertaistuella voidaan vähentää ylipäätään käyttäjän ahdistusta. Tär-
keää on tunnistaa ja ymmärtää etukäteen myös potilaiden motivaatiot hyväksyä tie-
tojärjestelmät osana hoitoprosessia, koska toimivat järjestelmät voivat auttaa pa-
rantamaan hoidon kokonaislaatua. Mikäli potilaat eivät hyväksy tietojärjestelmiä 
tai kokevat tietojärjestelmät epäedullisiksi omiin arvoihinsa ja tarpeisiinsa, he eivät 
välttämättä hyväksy niitä. Käyttäjien tarpeet, erityisesti iäkkäiden erityispiirteet tu-
lisi huomioida kehittäessä tietojärjestelmiä ja mietittäessä uusia palveluprosesseja.  
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(Van Merode ym., 2004; Winkelman & Leonard, 2004; Or & Karsh, 2009; Chang 
ym., 2012; Cresswell & Sheikh, 2013; Simon ym., 2013.) 

4.7.3 Työnkulun muutokset 

Tietojärjestelmän käyttö muuttaa henkilöstön työnkulkuja. Työnkulun muutoksilla 
voi olla laatuvaikutuksia organisaatiossa, koska muutokset koskevat yleensä työn 
uudelleenjärjestelemistä ja organisaation prosessien parantamista. Tavoitteena on 
yleensä laadukkaan lopputuloksen saavuttaminen. Työnkulun muutokset voivat 
olla merkittäviä yksilön kannalta, mutta muutoksilla voi olla myös joko negatiivisia 
tai positiivisia vaikutuksia koko organisaation toiminnan kannalta. Järjestelmän 
helppokäyttöisyys ja sen vaikutus päivittäisten tehtävien suorittamiseen käytettyyn 
aikaan ovat keskeisiä tekijöitä, jotka helpottavat uuden järjestelmän omaksumista. 
Uusien työnkulkujen muutosten myötä vanhoja toimintoja ja käytänteitä voidaan 
jättää pois. Paperisia asiakirjoja ei enää tarvita, tai henkilökohtainen asiakaspalvelu 
jää pois. Huomionarvoista on mukauttaa esimerkiksi tietojärjestelmien koulutus 
vastaamaan loppukäyttäjän tarpeisiin, jolloin henkilöstöä voidaan paremmin tukea 
uusissa työnkuluissa ja tietojärjestelmän käytössä. Terveydenhuollon ammattilais-
ten tulisi huomioida entistä kokonaisvaltaisemmin myös potilaat suunnitellessaan 
uusia työnkulkuja. Erityisesti palvelun ajoittaminen ja sisäänkirjautumisen help-
pous ovat mukavuutta lisääviä tekijöitä, joilla on voimakas vaikutus potilastyyty-
väisyyteen.  (Van Merode ym., 2004; Or & Karsh, 2009; Ward ym., 2011; Cresswell 
& Sheikh, 2013; Simon ym., 2013; Tuzovic & Kuppelwieser, 2016.) 

Organisaatiossa etukäteen tunnistetut työnkulkuihin tulevat muutokset ovat 
merkityksellisiä, koska tällöin henkilöstöä voidaan paremmin valmentaa ja pereh-
dyttää uuden järjestelmän käyttöön. Hyvä ja perusteellinen koulutus auttaa myös 
sopeutumaan paremmin muuttuneisiin työnkulkuihin. Muokkaamalla työnkulkuja 
paremmin toimintaa vastaavaksi tietojärjestelmää hyödyntäen voidaan sujuvoittaa 
työtä ja parantaa työn laatua. Kun käyttäjien työnkulut muuttuvat, on tärkeää, että 
koko henkilöstö on mukana suunnittelu- ja toteutusprosessissa, jolloin myös hy-
väksyntä järjestelmää kohtaan lisääntyy. Esimerkiksi terveydenhuollossa pitkään 
työssä olleet ovat haluttomampia muuttamaan omia työnkulkujaan, koska tietojär-
jestelmissä on monenlaisia taitoja vaativia toimintoja, ja järjestelmien käyttö vai-
kuttaa siten myös potilaan hoitoprosessiin. Jo rutiiniksi muodostuneista toimin-
noista on vaikea luopua. Siksi muutosten huomioiminen ja määrittäminen jo ennen 
tietojärjestelmän käyttöönottoa lisää henkilökunnan ymmärrystä uusista työku-
luista ja helpottaa myöhempää järjestelmän käyttöä.  Riittävän tuen ja avun 



74 

tarjoaminen sekä niiden vaikuttavuuden arviointi auttavat käyttäjää hyväksymään 
työnkuluissa tapahtuvat muutokset paremmin. (Bowens, Frye & Jones, 2010; 
Sheikh ym., 2011; Cresswell ym., 2012; Ward ym., 2011.) 

 Käyttäjien tulisikin Changin ym. (2012), sekä Sheikhin ym. (2011) mukaan 
rohkeasti muuttaa työnkulkujansa niin, että ne tukevat tietojärjestelmää tehokkaasti, 
jolloin työn tekeminen helpottuu järjestelmiä käytettäessä, ja ammatillinen identi-
teetti kehittyy positiiviseen suuntaan työuran edetessä. Loppukäyttäjien näkökul-
mien ymmärtäminen sekä käyttäjä- ja roolikohtainen mukauttaminen työnkulkui-
hin voi lisätä tietojärjestelmien myöhempää käyttöä (Unertl, Johnson & Lorenzi, 
2012). 

4.8 Tuottavuuden määritelmiä 

Työelämän ja yhteiskunnan kehityssuunta painottuu tuottavuuteen. Tuottavuudella 
tarkoitetaan yleensä tehokkuutta, vaikuttavuutta ja suorituskykyä. Tuottavuus ker-
too myös, kuinka paljon uusia tuotannon tuloksia on syntynyt eli kuinka paljon 
panoksella on saatu aikaan toivottuja tuloksia. (Kangasharju, 2007; Lönnqvist ym., 
2010.) Tuottavuutta kuvaa myös se, että tuotos kasvaa nopeammin kuin panos, tai 
että vähemmillä panoksilla tuotetaan enemmän tai saman verran (Lönnqvist ym., 
2010). 
Tuottavuutta voidaan Pritchardin (1995) mukaan jaotella myös seuraavasti:  

– Teknis-taloudellisessa lähestymistavassa tehokkuusmittarina on tuottavuus ja 
kyseessä on tuotos/panos- suhde. 

– Tuottavuus nähdään vaikuttavuuden ja tehokkuuden välisenä yhdistelmänä. 
Tällöin tuottavuudella tarkoitetaan tuotosten ja panosten välistä suhdetta, mutta 
myös tuotosten asettumista asetettuihin tavoitteisiin. 

– Laajassa näkökulmassa tuottavuus käsittää kaiken sen, mikä saa organisaation 
toimimaan paremmin. (Pritchard, 1995.) 

Tuottavuuteen liitetään läheisesti tehokkuuden, vaikuttavuuden ja kannattavuuden 
käsitteitä. Tehokkuudella mitataan yleensä organisaation kykyä saavuttaa sille ase-
tetut tavoitteet. Vaikuttavuutta tarkastellaan toiminnan tuotosten suhteesta asetet-
tuihin tavoitteisiin. Esimerkiksi terveydenhuollossa tarkastellaan hoidon vaikutusta 
potilaan sairauteen. Kannattavuudella tarkoitetaan puolestaan tulojen ja menojen 
välistä suhdetta, joka korostuu erityisesti yksityisellä sektorilla toimivilla yrityk-
sillä ja joille se on merkittävä toiminnan kuvaaja. Julkisen sektorin toimijan tuotta-
vuutta tulee tarkastella yhdessä vaikuttavuuden kanssa, koska tähän liittyy myös 
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kysymys verotulojen tarkastelusta ja julkisten palvelujen tuottamista arvoista. Toi-
saalta julkiset sektorit eivät tuota voittoa, vaan niiden tarkoituksena on saada aikaan 
vaikutuksia, jotka esimerkiksi terveydenhuollossa liittyvät ihmisten terveyteen ja 
hyvinvointiin.  (Johnston & Jones, 2004; Liukkonen, 2008; Linna, 2010; Lönnqvist 
ym., 2010.) Myös Gummessonin (1998) mukaan tuottavuuden, laadun ja kannatta-
vuuden välinen yhteys on selvä, ja näiden merkitys korostuu tuottavuutta kehitet-
täessä.  

Tuottavuuden kehittäminen vaatii asiantuntemusta, joten siihen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota organisaatioissa. Tuottavuuden kehittämisen painopisteenä on 
yleensä organisaation kilpailukyvyn parantaminen ja toimintaedellytysten tehosta-
minen, joten myös toiminnan laatunäkökulmat tulee huomioida. (Gummesson, 
1998.) Tuottavuutta voidaan kuitenkin mitata laajasti, ja siihen vaikuttaa mittaami-
sen kohteena olevan toiminnan muoto. Mittareina voidaan käyttää joko asiakastyy-
tyväisyyden mittareita tai esimerkiksi palveltujen asiakkaiden lukumäärää tunnissa 
tai odotusaikaa asiakasta kohden. (Lönnqvist ym. 2010.)  Organisaation suoritus-
kyvyn mittaamisella pyritään tunnistamaan myös tehokkaita toimintatapoja ja te-
hostamaan näin ollen toimintaa (Behn, 2003).  

Jos tarkastellaan tuottavuuden mittaamista julkisella sektorilla, niin ongel-
maksi tulee yleensä selkeän käsitteistön puuttuminen. Käsitteistön avulla olisi mah-
dollista tarkastella kustannuksia, palvelujen määrää, laatua ja vaikuttavuutta. Li-
säksi tuottavuustutkimusten tulokset ovat pääsääntöisesti olleet liian ylätasolla, jo-
ten niiden uskottavuus ja käyttökelpoisuus käytännön päätöksenteossa on ollut hy-
vin vähäistä. (Kangasharju, 2008; Häkkinen, 2011.) Yksi syy on myös, ettei julki-
sen sektorin tuotoksille ole määritetty markkinahintaa, joten tuotoksen arvoa on 
tämän johdosta vaikea määrittää. Tarkasteltaessa tarkemmin esimerkiksi julkisen 
sektorin terveydenhuollon palvelujen tuottavuuden mittaamista, niin silloin ongel-
maksi muodostuu se, että terveyspalvelujen määrät eivät ole yhteismitallisia. Eri 
terveyspalvelujen määriä on mahdotonta laskea yhteen. Toisaalta näiden hyödyk-
keiden yhteismitallisia hintatietoja ei useinkaan ole saatavilla, joten tuottavuuden 
arvioiminen ilman vertailuarvoa ei ole mielekästä. (Pursiainen, Pääkkönen & Sep-
pälä, 2011.) 

Julkisen sektorin tuotoksen mittaamisen on koettu hankalaksi, koska julkinen 
sektori tuottaa palveluita, jotka ovat yleensä asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä rat-
kaisuja. Tuottavuuskehitystä voidaan kuitenkin mitata soveltuvin osin samoilla me-
netelmillä kuin markkinatuotannon osalta mitataan, eli tuotos- ja panosmenetel-
millä tai julkisen sektorin erityispiirteet huomioivalla tuotantoteknologian mallin-
tamismenetelmällä. (Pursiainen ym., 2011.) 
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Tuottavuuden mittaaminen palvelutuotannossa korostaa myös asiakkaan/poti-
laan roolia ja näkökulmaa. Asiakkaan/potilaan vaikutus palvelun tuottavuuteen ja 
laatuun on merkittävä, eikä niitä voi erottaa toisistaan.   Palveluprosessissa asiakas 
/potilas on aktiivinen osallistuja, joka osallistuu palvelutapahtumaan ja arvonluon-
tiprosessiin. Asiakas/potilas vaikuttaa myös prosessin etenemiseen ja lopputulok-
seen. Arvioinnin palvelun lopputuloksesta tekee yleensä asiakas/potilas itse. (Gum-
messon, 1998; Grönroos & Ojasalo, 2004; Lönnqvist ym., 2010.) 

Palveluliiketoiminnassa tuottavuuden nousuun vaikuttavat asiakkaan oma toi-
minta ja palveluntuottajan toiminta sekä niiden keskinäinen vuorovaikutus. Myös 
asiakkaiden keskinäinen vuorovaikutus vaikuttaa tuottavuuden nousuun. Asiakasta 
voi siis pitää jonkinlaisena loppukäyttäjänä ja aktiivisena toimijana palveluproses-
sin arvonluonnin jatkumossa. (Gummesson, 1998.) Myös Grönroosin ja Ojasalon 
(2004) mukaan palvelu on prosessi, joka tapahtuu palveluntuottajan ja asiakkaan 
välisessä yhteistyössä.  Grönroosin ja Ojasalon (2004) jäsentämä palveluprosessi 
on esitetty Kuvassa 6. 
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Kuva 6. Palvelutuottavuuden malli (Grönroos & Ojasalo, 2004). 

Palveluprosessi kuvataan eräänlaisena toimintojen sarjana, jossa palveluja tuote-
taan ja kulutetaan samanaikaisesti. Asiakas osallistuu prosessiin mukana olevana 
tuottajana ainakin osittain. Asiakkaalle merkittävimpiä palvelun osia ovat esimer-
kiksi asiakaskontakti, teknologia, järjestelmät ja vuorovaikutus. Kuvan 6 mukai-
sesti palveluprosessi voidaan jakaa tuottavuuden näkökulmasta kolmeen erilliseen 
prosessiin, joissa: 

– palveluntuottaja tuottaa palvelun asiakkaalle 
– asiakas ja palveluntuottaja tuottavat palvelun yhdessä, vuorovaikutuksessa toi-

siinsa 
– asiakas tuottaa palvelun erillään palveluntarjoajasta, käyttäen vain tarjottua inf-

rastruktuuria. (Grönroos & Ojasalo, 2004). 

Grönroosin ja Ojasalon palvelutuottavuuden mallissa henkilöstö ja järjestelmät 
muodostavat palveluntuottajan resurssit. Asiakkaan ja palveluntuottajan välillä 
oleva vuorovaikutussuhde on jatkuva ja he yhdessä vaikuttavat siihen, miten sisäi-
nen tehokkuus kehittyy.  Sisäisiä prosesseja uudistamalla pyritään tehokkuuden 
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parantamiseen ja lisäämään tuotantoa ilman että laatu huononee. Se minkä laatuista 
palveluntarjoajan tuotokset ovat ja minkälainen palveluntarjoajan imago on, vai-
kuttaa asiakkaan kokemaan laatuun. Asiakastuottavuutta voidaan mitata asiakkaan 
palvelukokemuksesta ja siitä, kuinka paljon rahaa, aikaa ja vaivaa asiakas on pal-
veluun sijoittanut. (Grönroos & Ojasalo, 2004.) 

Myös tietojärjestelmien on toivottu nostavan tuottavuutta palvelualoilla, mutta 
on todettu, että pelkästään tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto ei itsessään 
lisää tuottavuutta, vaan tarvitaan työn uudelleen organisointia, prosessimuutoksia 
ja panostusta koulutukseen, mikäli halutaan merkittäviä kustannussäästöjä (Bres-
nahan, Brynjolfsson & Hitt, 2002; Brynjolfsson & Hitt, 2003; Dranove ym., 2012). 

4.9 Tuottavuus, informaatioteknologia ja tietojärjestelmät 

Informaatioteknologia (IT) sisältää ohjelmistot, laitteistot, kommunikaatioteknolo-
gian sekä niiden avulla suoritettavan tiedon hakemisen, siirtämisen, muokkaamisen 
ja tallentamisen (Kilkki, 2018).  Tuottavuuteen liitetään läheisesti teknologian tuo-
man hyödyn käsite. Esimerkiksi informaatioteknologian investointien vaikutuksia 
organisaatioiden tuottavuuteen on tutkittu paljon. Yksittäisten organisaatioiden in-
formaatioteknologian investointien hyötyjen tehokkuutta ei välttämättä voi kuiten-
kaan suoraan verrata toisiinsa. Tähän vaikuttaa muun muassa se, että yritysten toi-
sistaan poikkeavat organisaatiomallit ja toimintastrategiat vaikuttavat siihen, 
kuinka hyvin eri organisaatiot ovat pystyneet hyödyntämään informaatioteknolo-
gian mahdollisuuksia. (Dedrick, Gurbaxani & Kraemer, 2003.)  Toisaalta informaa-
tioteknologian hankintaan ja käyttöönottoon liittyvät kustannukset aiheuttavat or-
ganisaatioille myös sellaisia epäsuoria kustannuksia, joiden tunnistaminen voi olla 
vaikeaa. Näihin lukeutuu erityisesti liiketoiminnan uudelleenjärjestelyiden joh-
dosta tulevat henkilöstö- ja tietojärjestelmiin liittyvät kulut. (Haddara & Elragal, 
2013.)  

Informaatioteknologia on mahdollistanut työn tekemisen eri paikoissa ja eri 
aikoina. Sidonnaisuus työn tekemiseen kiinteässä työpaikassa vähenee. Tuottavuu-
den onkin todettu parantuvan joustavien työtapojen muodossa, jolloin työtehtävät 
eivät ole välttämättä paikkaan ja aikaan sidottuja.  Erilaisten sovellusten ja verkko-
yhteyksien saanti myös muualle kuin fyysiseen työpaikkaan mahdollistaa vapaan 
työtavan ja työajan. Fyysinen riippumattomuus lisää myös työhyvinvointia, koska 
työntekijä voi suunnitella työpäivänsä joustavammin ja ajankäyttö on tällöin tehok-
kaampaa. (van Der Voordt, 2004; Kattenbach, Demerouti & Nchreiner 2010.) 
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Vaikka informaatioteknologian käyttö toisi suoria hyötyjä, kuten ajan säästöä, 
todellista tuottavuusvaikutusta ei voi arvioida, ellei tiedetä mihin säästetty aika 
käytetään ja miten sitä mitataan. Työtapojen huolellinen analysointi ja määrittämi-
nen on edellytyksenä sille, että voidaan tunnistaa parhaat mahdolliset teknologiset 
ratkaisut organisaation tuottavuuden saavuttamiseksi. Tästä syystä esimerkiksi eri-
laiset tietojärjestelmät eivät ole automaattisesti tuottavuutta lisääviä ratkaisuja or-
ganisaatioissa. Erityisen tärkeää onkin tunnistaa prosessit, ihmiset ja ympäristö, jo-
hon teknologiaa tuodaan. Tärkeää on myös nähdä oman organisaation toimintakult-
tuurin kehittäminen osana kokonaisstrategiaa. (Chang ym., 2012; Bossen ym., 2013; 
Palvalin, Lönnqvist & Vuolle, 2013; Valta, 2013.)  

Nettohyöty kuvaa paremmin sitä, mikä lopputulos tietojärjestelmän käytön 
vaikutuksella loppujen lopuksi on organisaatiossa. Riippuen toimijoista ja sidos-
ryhmistä lopputulokseksi voidaan laskea eri hyötyjä ja onnistumisia. Lopullisen 
hyödyn kannalta pitää huomioida, mitataanko organisaation vai yksilön hyötyjä ja 
mikä lasketaan lopulliseksi höydyksi ja kenelle. (DeLone & McLean 2003.) 

DeLonen ja McLeanin (2003) tietojärjestelmien arviointimalli perustuu tieto-
järjestelmän laatuun, käyttöön ja vaikutuksiin. Tietojärjestelmien erilaiset toimin-
not ja ominaisuudet voidaan arvioida ja saaduista tuloksista voidaan tehdä päätel-
miä, joilla on merkitystä toiminnalle. Tietojärjestelmän käyttö ja käyttötyytyväi-
syys vaikuttavat henkilökohtaiseen suorituskykyyn ja käyttäjien työtapoihin. Käyt-
täessään tietojärjestelmää saavat yhdessä aikaan vaikutuksen, jolla on merkitystä 
koko organisaation kannalta. Järjestelmään tai sen ominaisuuksiin tyytyväinen tai 
tyytymätön käyttäjä vaikuttaa merkittävästi joko positiivisesti tai negatiivisesti 
omaan suorituskykyynsä. (DeLone & McLean, 2003.) 

Nettohyödyksi voidaan DeLonen ja McLeanin (2003) mukaan lukea myös laa-
jentuneet markkinat ja lisääntyneet myyntimäärät. Erityisesti tämä näkyy sähköisen 
kaupankäynnin alueella, mutta myös palvelutuottajien sektorilla. Aineettomien 
hyötyjen tunnistaminen ja mittaaminen nimenomaan palveluntuottajien sektorilla 
on kuitenkin haasteellista ja vaikutukset jäävät useasti tarkastelun ulkopuolelle. 
(DeLone & McLean 2003; Seddon, Graeser & Willcocks, 2002.)  

Vähentyneet tiedonhankintakustannukset ja ajalliset säästöt lukeutuvat myös 
nettohyötyihin. Erityisesti kommunikaatiovälineiden kehittyminen mahdollistaa 
sen, että tietoja pysytään hakemaan erilaisilla hakutoiminnoilla entistä nopeammin 
ja tehokkaammin, jolloin hakuun käytetty aika vähenee. Henkilöstön ei myöskään 
tarvitse enää käsitellä esimerkiksi paperisia lomakkeita rutiinitehtävissä, joten työn 
tehokkuus lisääntyy. (DeLone & McLean, 2003; Greenhalg ym. 2004.) 
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4.10 Tuottavuus ja tietojärjestelmät terveydenhuollossa 

Julkisen sektorin toiminta poikkeaa liiketoiminnasta, koska taloudellinen menestys 
ei ole julkiselle sektorille päätehtävä.  Julkisen sektorin tuotosten määrää ei myös-
kään voi mitata myynnin arvon ja hintatietojen avulla, koska niitä eivät määritä 
markkinat. Toisaalta tuotosten hintavertailujen puutetta voidaan pitää julkisen sek-
torin tuottavuutta mitattaessa ongelmallisena. Julkisen sektorin tuotosten määrän 
arviointia voidaan tehdä mittaamalla palvelusuoritteita tai niillä aikaansaatuja vai-
kutuksia. Suoritteisiin luetaan kuuluviksi esimerkiksi hoitopäivät, jolloin palvelu-
kokonaisuudet koostuvat useista eri suoritteista. Tällöin terveydenhuollon tuotos 
voi koostua hoitoepisodeista, jotka koostuvat jonkin tietyn hoitokokonaisuuden lä-
pikäyneistä potilaista. Yleensäkin terveydenhuollon palvelujen tavoitteena on poti-
laiden hyvinvointi/parantuvuus eli muutos potilaan tilanteessa. (Kangasharju, 
2008.) 

Yleisesti julkisten palvelujen tuottavuuden parantaminen nähdään jatkuvana 
prosessina ja suoritteita tulisi tuottaa enemmän pienemmillä kustannuksilla. Väes-
tön ikääntyminen kohdistuu kuntien talouteen, koska sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kasvava kysyntä nostaa niiden järjestämisestä aiheutuvia kuluja. (Valtioneuvosto, 
2017.)  Myös terveydenhuollossa katseet tuottavuuden lisäämiseksi kääntyy tieto-
järjestelmiin. Esimerkiksi sairaaloiden tehokkaasti hyödynnettyjen tietojärjestel-
mien odotetaan vähentävän henkilöstöresursseja ja muita kustannuksia. Tietojär-
jestelmien oletetaan myös vapauttavan hoitohenkilökuntaa hoitotyöhön, jolloin ai-
kaa potilaalle jää enemmän, vaikka henkilökuntaresurssit olisivat vähäisemmät. 
(Mäki, 2012.) Terveydenhuollon tietojärjestelmien ei ole silti todettu merkittävästi 
parantavan tuottavuutta. Päinvastoin erilaisten tietojärjestelmien on arvioitu nosta-
van kustannuksia ja vasta viiden vuoden viiveellä ehkä laskevan kustannuksia. Tä-
hän vaikuttavat riittämättömät investoinnit toimintatapojen muutoksiin. Toisaalta 
tietojärjestelmien vaikutuksista ei ole saatu riittävää näyttöä. (Borzekowski, 2009; 
Furukawa, Raghu & Shao, 2010; Agha, 2014.)  

Terveydenhuollossa rutiininomaista hallinnollista työtä pyritään automatisoi-
maan erilaisilla tietojärjestelmillä, koska tiettyjen sääntöjen mukaan tehtyjä toimin-
toja on mahdollista korvata tietojärjestelmillä. Toisaalta terveydenhuollossa erilai-
set työtehtävät ja toimenkuvat poikkeavat toisistaan huomattavasti, joten myös ta-
voitellut tuottavuusvaikutukset on vaikeampi tunnistaa. (Borzekowski, 2009; Fu-
rukawa ym., 2010; Agha, 2014; Cresswell ym., 2014.)  

Tuottavuutta tuleekin tarkastella laajemmin ja myös kansantaloudellisesti. 
Kansantaloudellisesti tutkittuna sosiaali- ja terveystoimen menot ovat suurimpia 
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vuosittaisia menoeriä. (Kunnat.net, 2015.) Tästä syystä sosiaali- ja terveyspalvelui-
den tuottavuuden seuranta ja tehostaminen nähdään tarpeellisena. Tuottavuuden te-
hostamiseksi on käytettävissä eri menetelmiä. Jo itsessään hyvä ja huolellinen tuot-
tavuuden seuranta edesauttaa tunnistamaan parhaita tehostamisen kohteita. (Häk-
kinen, 2011.) 

Vaikka tietojärjestelmien osuus on kasvanut, niin pelkästään tietojärjestelmien 
käyttöönotto ei lisää tuottavuutta, vaan tietojärjestelmät tulisi nähdä organisaatioi-
den kehittämisen työkaluna (Bresnahan, Brynjolfsson & Hitt, 2002; Brynjolfsson 
& Hitt, 2003; Dranove ym., 2012). Esimerkiksi terveydenhuollossa kustannuksiin 
ja hyötyihin liittyvät raportit ovat ristiriitaisia, koska terveydenhuollon tietojärjes-
telmien kustannus-hyötytutkimuksia ei juuri ole (Valta, 2013). Terveydenhuollossa 
kliinisten ohjelmistojen valvonta ja arviointi ovat välttämättömiä. Terveydenhuol-
lon tietojärjestelmät toimivat päätöksen teon tukena ja tietopalvelimet mahdollista-
vat kliinisen tiedon tallennuksen ja saannin. Yleensäkin terveydenhuollon tietojär-
jestelmät sisältävät erilaista toiminnallisuutta ja sovelluksia, joiden tulisi tukea ter-
veydenhuollon ammattilaisia potilastyössä eri yksiköissä. (Ammenwerth ym., 
2003.) 

Tietojärjestelmät mahdollistavat reaaliaikaiset potilastiedot. Järjestelmien ole-
tetaan lisäävän tehokkuutta vähentämällä potilaiden odotusaikoja sekä parantavan 
potilashoidon laatua.  Arvioitaessa terveydenhuollon tietojärjestelmiä ja tehok-
kuutta täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että ne ovat vain yksi osa organisaation 
tietojärjestelmistä. Järjestelmät määritellään yleensä sen prosessin mukaan, mitä 
niillä tehdään. Tällöin arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös vuorovaikutus tie-
tojärjestelmien ja ihmisten välillä, sekä ympäristö, jossa tietojärjestelmiä käytetään. 
(Ammenwerth ym., 2003.) 

Tietojärjestelmien hyötyjen arvioinnissa esiin nousevat kysymykset järjestel-
mien valinnasta, käytettävyydestä, järjestelmän suorituskyvystä, ohjelmiston laa-
dusta ja käytöstä. Tämä vuoksi järjestelmien ymmärtäminen osana organisaation 
tietojärjestelmäkokonaisuutta vaatii ymmärrystä järjestelmästä saadun tiedon ja 
käyttäjien välisestä vuorovaikutuksesta. Hyvin työtoimintaa tukevia järjestelmiä 
käytetään laajasti ja toiminta tehostuu. (Ammenwerth ym., 2003; Ammenwerth ym., 
2006.) 

Terveydenhuollon tietojärjestelmien arviointi edellyttää aikaa ja monenlaisia 
resursseja sekä ennen kaikkea asiantuntemusta. Erityisesti tarvitaan arviointeja siitä, 
minkälainen hyvän tietojärjestelmän tulisi olla, jotta mahdollisilta ongelmilta orga-
nisaatioissa vältyttäisiin. (Ammenwerth ym., 2003.) 
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Terveydenhuollon tietojärjestelmistä tulisi olla laaja-alaisia arviointeja ja luo-
tettavaa näyttöä niiden hyödyistä ja kustannuksista, jotta päättäjät voisivat käyttää 
niitä päätöksenteon tukena. Kalliiden tietojärjestelmien asentaminen sairaalaympä-
ristöön vaatii henkilökunnan resurssointia, ja kaikesta hyvästä ja huolellisesta val-
misteluista huolimatta henkilökunta saattaa kokea järjestelmän käytön vaikeaksi ja 
aikaa vieväksi. Lisäksi ohjelmistoilla käsitellään kriittisiä potilastietoja, joihin pi-
täisi pystyä luottamaan. Vaarana voi olla, että tietojärjestelmät jäävät käyttämättö-
miksi asennusten jälkeen, koska niiden ei koeta helpottavan työtä eikä tuovan jous-
tavuutta työhön. Henkilökohtainen tyytyväisyys järjestelmää kohtaan voi olla kiel-
teinen eikä sitä käytetä tai käytetään heikosti. (Wyatt & Wyatt, 2003.) 

Terveydenhuollossa paineet kohdistuvat kustannusten vähentämiseen, mutta 
myös siihen, että miten voidaan todentaa rahojen käytetyn viisaasti. Vaikka tieto-
järjestelmä olisi alkuvaiheessa tehokas, voi se nopeasti menettää tehokkuutensa, 
mikäli ympäröivät prosessit muuttuvat, eikä järjestelmää uudisteta. Siksi olisi tär-
keää löytää optimaalinen tietojärjestelmien arviointimenetelmä, jota voidaan tois-
tuvasti käyttää olosuhteiden muututtua. (Wyatt & Wyatt, 2003.) 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen tietojärjestelmien avulla on nähty 
tärkeäksi.  Kehittäminen pyritään kohdistamaan järjestelmistä saatavien hyötyjen 
maksimoimiseen. Neittaanmäki ja Kaasalainen (2018) jakoivat tietojärjestelmien 
hyödyntämiseen liittyvät toimenpiteet neljään osakokokonaisuuteen: 

– Tiedolla johtamisen ja tekoälyn avulla tuettu töiden organisointi. 
– Kansallisen tiedonhallinnan ja keskitettyjen tietojärjestelmien kehittäminen 

(mm. Kelan IT-toiminnot). 
– Uusien teknologioiden ja uusimman tutkimustiedon nopeampi hyödyntäminen. 
– Kansalaisten omaehtoisen terveyttä edistävän toiminnan lisääminen. (Neit-

taanmäki & Kaasalainen, 2018.) 

Tärkeimpinä kehityskohteina nähdään tietojärjestelmien käytettävyyden paranta-
minen, johtamiskäytäntöjen kehittäminen sekä henkilöstön tietojärjestelmien käy-
tön tehostaminen. Uusien järjestelmien odotetaan olevan käyttäjäystävällisempiä, 
säästävän aikaa ja edistävän potilasturvallisuutta. (Neittaanmäki & Kaasalainen, 
2018.) 

Parhaiden käytäntöjen siirtäminen käyttöön edellyttää yhteistyötä, jolloin kus-
tannustehokkaiden toimintamallien levittäminen laajemmalle toisi huomattavia 
säästöjä. Tosiasiallisten säästöjen odotetaan kuitenkin syntyvän sosiaali- ja tervey-
denhuollon prosessien ja ammattilaisten toiminnan muutoksen kautta, jossa tieto-
järjestelmät toimivat mahdollistajana. (Neittaanmäki & Kaasalainen, 2018.) 
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Esimerkiksi sähköiset palvelut voivat olla erilaisia asiointipalveluja, jossa pal-
veluja käytetään tieto- ja viestintätekniikan keinoin. Sähköiset palvelut tarjoavat 
kansalaisille ja yrityksille vaihtoehdon perinteiselle tiski- ja puhelinpalvelulle. 
Myös erilaiset yritykset ja yhteisöt tarjoavat sähköisiä palveluja ajasta ja paikasta 
riippumatta, joten sähköiset palvelut avaavat myös uusia mahdollisuuksia erilai-
sissa palvelutilanteissa. (Barret, Davidson, Prabhu, & Vargo, 2015.) 

Terveydenhuollossa säästöpotentiaalin odotetaan muodostuvan prosessien te-
hostamisesta teknologioita hyödyntämällä. Tietojärjestelmien tarkoituksenmukai-
nen kehittäminen ja tehostaminen vaatii kuitenkin, että jo kerättyä ja olemassa ole-
vaa tietoa vertaillaan ja hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluproses-
sien kehittämisessä. (Neittaanmäki & Kaasalainen, 2018.)  

Yhtenä vaihtoehtona Neittaanmäki ja Kaasalainen (2018) esittivät kansallisen 
tiedonhallinta-alustan käyttöönottoa, jossa sadoista pienistä kuntakohtaisista tieto-
järjestelmistä siirryttäisiin keskitettyyn järjestelmään, jolloin tietojärjestelmään liit-
tyvät henkilöstökulut ja järjestelmien ylläpito ja erilaiset lisenssimaksut toisivat 
merkittävää säästöä ja ennen kaikkea merkittävän tehonlisäyksen.  

4.11 Tietojärjestelmän käytön tuottavuusvaikutukset 

Tässä alaluvussa tarkastellaan tietojärjestelmän käytön tuottavuusvaikutuksia. Tie-
tojärjestelmän käytön käyttäjätyytyväisyys vaikuttaa henkilökohtaiseen suoritus-
kykyyn ja käyttäjien työtapoihin. Kun järjestelmää käytetään tehokkaasti, saadaan 
yhdessä aikaan vaikutus, jolla on merkitystä koko organisaation tuottavuuden kan-
nalta. Henkilöstön tyytyväisyys järjestelmään ja järjestelmän tehokas käyttö antaa 
tuloksia tuottavasta toiminnasta. Tietojärjestelmän käyttö on ihmisen ja järjestel-
män välistä vuorovaikutusta, se voi olla myönteistä tai kielteistä. Vuorovaikutuk-
seen liitettävä järjestelmän käytettävyys vaikuttaa suoraan järjestelmän käyttöön. 

4.11.1 Käyttäjätyytyväisyys 

Käyttäjän tyytyväisyys käyttää järjestelmää vaikuttaa järjestelmän myöhempään 
käyttöön ja siten tuottavuuteen. Mikäli käyttäjä kokee järjestelmän olevan hyödyl-
linen ja edesauttavan työn tekemistä, tehostuu järjestelmän käyttö. Myös tietojär-
jestelmän laadulla ja tiedon laadulla on merkittävä vaikutus käyttäjätyytyväisyy-
teen. Henkilökohtainen suorituskyky on suoraan verrannollinen käyttäjätyytyväi-
syyteen ja tyytyväisyys järjestelmään tehostaa työn suoritusta. Positiivisten käyttö-
kokemusten kautta ja lisääntyneen käytön tuloksena syntyy lopullinen hyöty. 
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Yhdessä nämä käyttäjien vaikutukset saavat aikaan organisationaalisen vaikutuk-
sen. (DeLone & McLean, 2003.)  

Wixom ja Todd (2005) toteavat erityisesti itse järjestelmään ja sen tarjoamaan 
informaatioon liittyvien ominaisuuksien vaikuttavan käyttäjätyytyväisyyteen. Hen-
kilökohtaiset asenteet ja uskomukset järjestelmästä vaikuttavat itse käyttöön.  Po-
sitiiviset kokemukset järjestelmästä lisäävät tyytyväisyyttä käyttää järjestelmää. 
Toisaalta käyttäjätyytyväisyyttä ei voida käyttää ennustamaan järjestelmän todel-
lista käyttöä, koska pelkästään uskomuksilla ja asenteilla ei pystytä ennustamaan 
myöhäisempää järjestelmän käyttöä. Suurempi arvo on helppokäyttöisyydellä ja 
saadulla hyödyllä, mitä käyttäjä kokee käyttäessään järjestelmää. (Wixom & Todd, 
2005.) 

Myös Chang ym. (2012) osoittivat tyytyväisyyden vaikuttavan suuresti suori-
tuskykyyn, organisaation sitoutumiseen tai jopa aikomukseen jatkaa sopimuksia 
järjestelmätoimittajien kanssa. He havaitsivat myös, että järjestelmän helppokäyt-
töisyys ja tehokkuus vaikuttavat käyttäjän tyytyväisyyteen ja siten tuottavuuteen. 
Tyytyväinen työntekijä keskittyy työhönsä ja työn tehokkuus parantuu. Näiden 
kahden tekijän välillä on merkittävä positiivinen syy-yhteys. Chang ym. (2012) to-
tesivat, että tietojärjestelmillä on kattava vaikutus sairaaloihin, eikä järjestelmien 
menestys riipu ainoastaan laitteistoista ja ohjelmistoista vaan käyttäjät tarvitsevat 
siihen myös johdon tuen. Käyttäjien tyytyväisyyden parantamisen lisäksi tulisi 
huomioida järjestelmän laatu hyötyjen tehostamiseksi ja parantamiseksi. 

Myös Aggelidis ja Chatzoglou (2012) toteavat käyttäjätyytyväisyyden vaikut-
tavan organisaation liiketoimintaan ja siten tehostuneeseen tuottavuuteen. Käyttä-
jätyytyväisyyttä on käytetty laajasti mittaamaan tietojärjestelmien onnistumista or-
ganisaatioissa. Järjestelmän tehokkuudella, käyttöliittymällä, käyttäjien koulutuk-
sella, järjestelmään liittyvällä käyttöoppaalla sekä käyttäjätuella on positiivinen 
vaikutus käyttäjätyytyväisyyteen. Tietojärjestelmien oppiminen on monimutkainen 
prosessi, ja siihen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Siksi järjestelmätoimittajien 
tulisi vähentää ohjelmistojensa monimutkaisuuksia tuottamalla selkeitä käyttöliit-
tymäratkaisuja, joita voi helposti mukauttaa organisaation tarpeisiin. Myös käyttä-
jille tarkoitettuja käyttöoppaita ja käyttäjäkoulutuksia tulisi tarjota riittävästi. (Ag-
gelidis & Chatzoglou 2012.) 

Cresswell ym. (2012) korostivat käyttäjien osallistumista tietojärjestelmien to-
teutuksen kaikkiin vaiheisiin. Tämä lisää käyttäjien tyytyväisyyttä järjestelmään 
koska he ovat saaneet itse olla mukana suunnittelemassa työhönsä sopivaa käyttö-
kelpoista ohjelmistoa. 
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4.11.2 Teknologian käyttö 

Teknologian hyödyllisyyden ja helppokäyttöisyyden on nähty ennustavan teknolo-
gian myöhempää käyttöä. Mikäli teknologiassa olevat ominaisuudet tukevat työn-
tekoa, vaikuttavat nämä suoraan teknologian hyväksymiseen ja käytön laajuuteen. 
(Davis, 1993.) Teknologian käytöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tietojärjestel-
miä, ohjelmistoja, tietokoneita, verkkoja, tietokantoja ja muita käyttäjien käyttämiä 
järjestelmiä.  

Tietojärjestelmien käyttö organisaatiossa edellyttää ymmärrystä järjestelmäko-
konaisuuksista ja niiden vaikutuksista organisaatioon. Tietojärjestelmien aiheutta-
mat viivästykset käyttöönotoissa ja rajalliset saavutetut hyödyt johtuvat useasti mo-
nimutkaisista ja jatkuvasti muuttuvista järjestelmävaatimuksista. Teknologiaan 
kuuluvien erilaisten ohjelmistojen, tietokoneiden, verkkojen, tietokantojen ja mui-
den käyttäjien käyttämien järjestelmien tulisi vastata organisaation tarpeita. Orga-
nisaatioiden erot tulisi huomioida järjestelmien toteutuksessa, jolloin tekniikka voi-
daan sovittaa työtapoihin ja prosesseihin sopivaksi. (Sheikh ym., 2011.) 

Kun uutta teknologiaa otetaan käyttöön, tulee siihen varata aikaa sekä riittä-
västi resursseja, jotta sopeuttaminen organisaation onnistuu. Organisaation toimin-
tamalleja tukeva teknologia lisää organisaation tuottavuutta, koska järjestelmistä 
saatavaa hyötyä voidaan käyttää kokonaisvaltaisesti hyödyksi. Teknologian käytön 
helppouteen vaikuttaa sekä yksilölliset tekijät että tilannetekijät, jotka vahvistuvat 
kokemuksen myötä. Kun käyttäjäkokemus lisääntyy, havaittu helppokäyttöisyys ja 
positiiviset asenteet myös muita järjestelmiä kohtaan lisääntyvät. Käyttökokemuk-
sella on tärkeä rooli asenteiden ja uskomusten muodostumisessa teknologian käyt-
töä kohtaan. (Hertzum, 2002; Venkatesh, 2000.)   Aartsin ym. (2004) mukaan tie-
toteknisten sovellusten sopivuus työkäytäntöihin on avaintekijä tietojärjestelmien 
onnistumiselle organisaatiossa. He korostivat, että kun ymmärretään järjestelmän 
toimivuus, pystyvät käyttäjät suorittamaan työnsä paremmin ja tehokkaammin. 
Teknologian käyttöön suhtaudutaan myös hyväksyvämmin, mikäli käyttäjällä on 
henkilökohtainen kiinnostus tieto- ja viestintätekniikkaan (Ouadahi, 2008). 

 Tietojärjestelmissä olevat automaattiset tarkistukset ja turvamekanismit voivat 
tehostaa rutiinisti tehtävää työtä Toisaalta ne voivat aiheuttaa virheitä, mikäli auto-
maatioon luotetaan sokeasti. Uusi teknologia voi muuttaa hoitohenkilökunnan ja 
potilaan kliinistä kohtaamista, mikäli järjestelmän käyttö vaatii henkilöstön keskit-
tynyttä huomiota ja potilas jää vähemmälle huomiolle. (Shachak ym., 2009.)   

Teknologian käytön edut yksittäiselle käyttäjälle voivat näkyä ajan säästönä 
työtehtävissä. Näitä voivat olla esimerkiksi nopea tiedonsiirto muiden yksiköiden 
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välillä, käsin tapahtuvien kirjaamisten väheneminen ja luettavuuden parantuminen, 
sekä nopeammat tilaustapahtumat. Organisaation kannalta tuottavuus paranee, mi-
käli järjestelmillä voidaan kehittää työnkulkuja ja siten tehostaa toimintaa. (Cress-
well ym., 2014.) Edellytyksenä on kokenut ja pätevä henkilöstö toteutusorganisaa-
tiossa kuin myös se, että ohjelmistot ja laitteistot ovat päivitettyjä, ajantasaisia ja 
helppoja käyttää (Bossen ym., 2013).  

Vaikka terveydenhuollon tietojärjestelmiltä odotetaan tehokkuutta hoitotyöhön, 
on tietojärjestelmien tarjottava käyttäjilleen riittävä perusteltu syy ja mahdollisuu-
det käyttää järjestelmiä (Oroviogoicoechea & Watson, 2009). Toisaalta terveyden-
huollon ammattilaisten lisääntyvä informaatioteknologian käyttö vaatii enemmän 
tutkimuksia siitä, minkälaisia vaikutuksia sillä on sekä organisaatiossa että potilaan 
hoidossa (Gagnon ym., 2009; Jones ym., 2014). 

Kriittiset ongelmat tietojärjestelmissä vaikuttavat monitahoisesti käyttäjiin, 
palveluntarjoajiin ja asiakkaisiin. Käyttäjien kokemuksia kriittisistä tapahtumista 
tietojärjestelmissä ja sen jälkeisiä käyttäjäkokemuksia ei kuitenkaan ole paljon tut-
kittu. (Salo & Frank, 2017.) Käyttäjäkokemuksen tarkastelussa Battarbee ja Kos-
kinen (2005) korostavat sosiaalisen vuorovaikutuksen osuutta käyttäjäkokemuksen 
muodostumisessa. Koska kokemuksia tarkastellaan yleensä yksilön henkilökohtai-
sena ilmiönä, perustuu yhteisen kokemuksen käsite ajatukseen, että ihmiset jakavat 
kokemuksiaan muiden ihmisten kanssa. Käyttäjäkokemus liitetään myös tunteisiin 
ja siihen miltä jonkin tuotteen käyttäminen käyttäjästä tuntuu. (Battarbee & Koski-
nen, 2005.) 

4.11.3 Vuorovaikutus 

Tietojärjestelmän ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen tarkoituksena on käsitellä ja 
tuottaa tietoa. Ammenwerthin ja muiden (2006) mukaan vuorovaikutuksella on or-
ganisaation tuottavuuden kannalta erityistä merkitystä, sillä myönteinen vuorovai-
kutus tietojärjestelmän kanssa näkyy sisäisenä suorituskykynä käytön laajuutena. 
DeLone ja McLean (2003) puhuvat käyttäjän ja tietojärjestelmän keskinäisestä 
vuorovaikutuksesta onnistuneena käyttökokemuksena.  Kun käyttäjä kokee järjes-
telmän käytön mielekkääksi, hän haluaa palata sen pariin uudelleen. Näin parem-
man tietojärjestelmän laadun nähdään vaikuttavan käyttöön positiivisesti ja tuotta-
van parempia tuloksia ensin yksilötasolla ja myöhemmin koko organisaation tasolla.  
(DeLone & McLean & 1992; DeLone & McLean, 2003.) 

Seddonin (1997) mukaan tietojärjestelmän laatu ja tiedon laatu, järjestelmän 
koettu hyödyllisyys, sekä hyödyt yksilölle ja organisaatiolle vaikuttavat käyttäjän 



87 

tyytyväisyyteen käyttää järjestelmää ja muodostavat järjestelmän ja käyttäjän väli-
sen vuorovaikutuksen. Mikäli käyttäjän ja tietojärjestelmän välisessä vuorovaiku-
tuksessa on tyytymättömyydestä johtuvia muutoksia ne ilmenevät myös toimin-
taympäristössä. Tyytymättömyyttä aiheuttavan järjestelmän ongelmiin tulisi rea-
goida välittömästi, jotta järjestelmän negatiiviset vaikutukset saadaan minimoitua. 
(Seddon, 1997.) 

Tietojärjestelmään liittyvää vastustusta voidaan selittää vuorovaikutusteorian 
mukaan. Vastustusta ilmenee, mikäli järjestelmä muuttaa organisaatiossa työsken-
televien valtasuhteita. Esimerkiksi tietojärjestelmän tuottaman tiedon vuoksi val-
taansa menettävät vastustavat jyrkimmin järjestelmää. Suurempi muutos aiheuttaa 
myös todennäköisimmän vastustuksen. Vastustuksena ei voi pitää järjestelmän 
käyttämättömyyttä, ellei se ole kriittistä järjestelmän toiminnalle. Käyttäjien vas-
tustusta tulisi ymmärtää paremmin, jotta organisaatiot pystyisivät luomaan järjes-
telmän käytölle parempia edellytyksiä ja saamaan järjestelmästä enemmän hyötyjä. 
Vastustusta voidaan välttää ottamalla käyttäjät mukaan suunnitteluun ja antamalla 
käyttäjille ylimmän johdon tuen. Käyttäjäystävällisiä ja teknisesti hyviä järjestel-
miä vastustetaan vähemmän. Mikäli käyttäjät eivät näe järjestelmästä saatuja hyö-
tyjä ja kustannukset ylittävät hyödyt, vastustusta ilmenee enemmän. Tiedetään, että 
vastustus on yleistä. (Markus, 1983.) 

Kim ja Kankanhalli (2009) näkivät tärkeänä suotuisan käyttöympäristön raken-
tamisen käyttäjien ja järjestelmän välille. Heidän mukaansa johto voi yrittää vähen-
tää käyttäjien vastustusta tarjoamalla koulutusta käyttäjien taitojen parantamiseksi, 
kannustamalla järjestelmän käyttöön ja lisäämällä yleistä positiivista mielikuvaa 
järjestelmän hyödyistä työlle ja koko organisaatiolle. 

Järjestelmistä saatavat hyödyt lisääntyvät, mikäli käyttäjillä on mahdollista 
saada toimivia laitteita käyttöönsä. Toimivat ja käyttäjän työnkulkuihin sopivat jär-
jestelmät lisäävät siten tuottavuutta organisaatiossa. (Cresswell ym., 2014.) Toi-
saalta Parasuraman (2000) toteaa nopean kehityksen tietojärjestelmien ja palvelui-
den yhteydessä lisäävän myös käyttäjien turhautumista uusien järjestelmien käy-
tössä. 

4.12 Yhteenveto tietojärjestelmän käytön laatu- ja 
tuottavuusvaikutuksista 

Tietojärjestelmän käytön laatu- ja tuottavuusvaikutuksia sairaalaorganisaatiossa 
voidaan jäsentää Kuvan 7 mukaisesti. Liitteessä 2 on kirjallisuuslähteet, jotka liit-
tyvät kuvaan 7. 
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Kuva 7. Tietojärjestelmän käytön vaikutus laatuun ja tuottavuuteen sairaalaorganisaa-
tiossa. 

Terveydenhuollon toimintaympäristössä toimivassa sairaalassa työskentelee eri 
rooleissa useita henkilöitä. Heidän työnkulkunsa ja toimintaprosessinsa poikkeavat 
toisistaan tehtävien mukaan. Tietojärjestelmän käyttäjiä ovat henkilöstö ja potilaat, 
mutta potilaita ei tässä tutkimuksessa tarkastella aineiston kautta.  

Tietojärjestelmän käytön laatuvaikutuksia kuvataan osaamisena, prosessien 
toimivuutena ja työnkulun muutoksina. Työnkulkujen mukauttaminen loppukäyt-
täjien tarpeisiin voi lisätä tietojärjestelmän myöhempää käyttöä (Unertl, Johnson & 
Lorenzi, 2012).  Aggelidisin ja Chatzogloun (2009) mukaan näiden yhteisenä laa-
tuvaikutuksena nähdään sujuvuus, joka on henkilöstön osaamista käyttää tietojär-
jestelmää, prosessien toimivuutta ja organisaation prosesseihin sopivia työnkulun 
muutoksia.  Myös Chang ja muut (2012) totesivat, että laatuvaikutukset näkyvät 
työn uudelleen organisointina ja prosessimuutoksina sekä yksilötasolla, että koko 
organisaatiossa ja parantavat siten palvelun laatua. 

Organisaation ja tietojärjestelmien yhteensovittamista ovat Sheikh ja muut 
(2011) arvioineet ja todenneet, että parhaat käytännöt ovat merkityksellisiä laadun 
kannalta. Mikäli tietojärjestelmän käyttö tukee prosessien toimivuutta, sen 
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vaikutuksen on todettu olevan tärkeä tekijä sekä käyttäjän kokeman laadun että or-
ganisaation laadun kannalta (Ammenwerth ym., 2006). 

Tietojärjestelmän käyttö vaikuttaa Seddonin (1997) mukaan organisaatiossa 
ihmisten ja järjestelmän väliseen vuorovaikutukseen joko myönteisesti tai kieltei-
sesti. Vuorovaikutus liitetään myös helppokäyttöisyyteen, ja sillä on suora vaikutus 
järjestelmän käyttöön. Tuottavuusvaikutus näkyy siten organisaatiossa tietojärjes-
telmän käytön laajuutena. Tuottavuuden ulottuvuuksiin vaikuttaa henkilöstön tyy-
tyväisyys järjestelmää kohtaan ja teknologian tehokas käyttö. (DeLone & McLean, 
1992; DeLone & McLean, 2003; Ammenwerth ym., 2006.)  

Myös järjestelmään liitetty kokonaislaadukkuus tehostaa Bossenin ja muiden 
(2013) mukaan järjestelmän käyttöä. Uusien tietojärjestelmien käyttö edellyttää 
jonkinasteista muutosta organisaatiossa, ja tämä näkyy monella eri tavalla työym-
päristössä käyttäjien kohdalla. Tietojärjestelmän käytön hyväksymisen edellytyk-
senä on, että käyttäjälle on varattu riittävästi resursseja ja aikaa perehtyä uuteen 
järjestelmään. (Van Merode ym., 2004; Or & Karsh, 2009; Chang ym., 2012; Cress-
well & Sheikh, 2013; Simon ym., 2013.)  

Käyttäjän henkilökohtainen tyytyväisyys kattaa järjestelmästä saadun hyödyn 
omalle työlle, joten sillä nähdään olevan vaikutusta järjestelmän jatkuvaan käyt-
töön ja siten tuottavuuteen (Ouadahi, 2008). Positiivisen ilmapiirin arvioidaan te-
hostavan järjestelmän käyttöä ja siten lisäävän tuottavuusvaikutuksia organisaa-
tiossa. Myös johdon tuki henkilöstölle vähentää vastustusta järjestelmää kohtaan ja 
tehostaa käyttöä (Kim & Kankanhalli, 2009).  Positiivinen mielikuva järjestelmän 
helppokäyttöisyydestä voi tehostaa käyttöä ja lisätä siten käyttäjien työn suoritus-
kykyä, tuottavuutta ja tehokkuutta (Venkatesh, 2000). Tietojärjestelmän käytön 
tuottavuusvaikutus ilmenee organisaatiossa käyttäjätyytyväisyyden, teknologian 
käytön ja järjestelmän sekä käyttäjän välisen vuorovaikutuksen tehokkuutena. (Van 
Merode ym., 2004; Or & Karsh, 2009; Chang ym., 2012; Cresswell & Sheikh, 2013; 
Simon ym., 2013.) 
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5 Tutkimuksen lähestymistapa ja 
tutkimusmenetelmät 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita ja tarkastellaan 
tutkimuksen laadullista ja tulkitsevaa lähestymistapaa. Lähemmin keskitytään ta-
paustutkimukseen ja tutkimusmenetelmistä haastatteluun ja havainnointiin tiedon-
keruumenetelminä. 

5.1 Tutkimuksen tieteenfilosofiset perusteet 

Metodologisten termien ja käsitteiden monisanaisuus vaatii tutkijalta pitkäjäntei-
syyttä ja paneutumista niiden merkitysten ymmärtämiseen. Alasuutarin (2011) mu-
kaan metodologialla tarkoitetaan tutkimustyön tieteenfilosofisten perusteiden, teo-
rian, tutkimusaineiston hankintamenetelmän sekä tutkimusaineiston analyysimene-
telmän muodostamaa kokonaisuutta. Tieteenfilosofisten suuntausten tunteminen on 
keskeinen osa tutkimusta ja tutkijan tulee tuntea oman tieteenalansa filosofinen pe-
rusta. Sen ymmärtäminen on tärkeää tieteellisen tutkimuksen tekemisen kannalta. 
Tieteenfilosofian avulla luodaan tieteellinen perusta tieteelliselle työskentelylle. 
(Alasuutari, 2011.) 

Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat pohjautuvat perususkomuksiin eli para-
digmoihin. Perususkomukset voidaan jakaa ontologisiin ja metodologisiin usko-
muksiin. Ontologialla tarkoitetaan filosofian osa-aluetta, jossa todellisuutta tarkas-
tellaan antamalla vastauksia kysymyksiin mitä ja missä. Sen tavoitteena on luoda 
yksiselitteinen kuvaus reaalimaailmasta sen luonnollisessa ympäristössä. Metodo-
logisilla kysymyksillä pyritään varmistamaan, että tutkittavasta ilmiöstä saadaan 
paras mahdollinen tieto. Kysymyksenasettelu on merkityksellinen, kun pohditaan, 
mitä ilmiöstä tiedetään ja kuinka tietoa voidaan saada esille. Tutkimuksen tavoite 
ja tutkimuskysymykset ohjaavat tutkimusmetodologisia valintoja.  (Guba & Lin-
coln 1994; Krauss, 2005.)  

Tutkimuksen teoreettista ideologista tasoa edustavat positivistinen, hermeneut-
tinen ja kriittinen tutkimus. Positivismi perustuu selittävään syy-seuraus-suhteiden 
välisiin yleistyksiin. Hermeneuttisen tutkimuksen päämääränä on tekstin, taiteen, 
kulttuurin, yhteiskunnallisten ilmiöiden sekä ajattelun merkitysten ymmärtäminen 
ja tulkinta. Tulkinnalla pyritään löytämään totuus ilmiöstä. Tarkoituksena on ym-
märtää sitä ajatusmaailmaa, jonka ilmauksena tulkittava teksti on syntynyt. Kvali-
tatiivinen tutkimus on tyypillisesti hermeneuttista tutkimusta. Kriittinen kantaa ot-
tava tai kyseenalaistava tutkimus paneutuu tutkimuskohteen rakenteisiin ja 
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prosesseihin. Siihen läheisesti liitettävä emansipaatio ohjaa ymmärtämään ihmisen 
ajattelumaailmaa ja olemusta. Ihmisen ajattelua ohjaavien perinteiden ja tiedosta-
mattomien valtasuhteiden tunnistamisella voidaan tuottaa tietoa siitä, kuinka yksilö 
voi muuttaa sosiaalista maailmaansa. Vapautuminen perinteisen ajattelun mallista 
edellyttää, että yksilö on tietoisesti tarkastellut omaa toimintaansa ja hakee siihen 
muutosta. (Krauss, 2005; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009.) 

Fenomenologinen tutkimus pyrkii kuvaamaan ja analysoimaan kokemuksen 
suhdetta olevaan ja todelliseen. Kokemus muodostuu ihmisen tavasta tajunnallistaa 
ympäröivän maailman asioita. Vaikka kokemuksen syntymistä ei voida aina tun-
nistaa, on kokemus aina todellinen. Tutkijan tulee pystyä erottamaan tutkittavien 
kokemukset omista kokemuksista ja ymmärtää ne sellaisina, kuin ne tutkittaville 
ilmenevät. (Perttula, 2005.) Fenomenologisessa tutkimuksessa teoreettinen viiteke-
hys ei Laineen (2007) mukaan ohjaa täysin tutkimusta. Hän toteaa, että tärkeintä 
on tiedostaa alkuperäinen kokemuksen maailma ja lisätä ymmärrystä jostakin elä-
män ilmiöstä hyödyntäen kuitenkin teoreettisia lähtökohtia. 

Paradigma ja tutkimuskysymykset määrittävät sen, mitkä tutkimustietojen ke-
räys- ja analyysimenetelmät ovat sopivimmat tutkimukseen. Tutkimuksessa tulee 
soveltaa parhaiten tiettyyn tutkimukseen soveltuvia tiedonkeruu- ja analyysimene-
telmiä, jotta syvälliset ja rikkaat tulokset saadaan esille. Tutkimusmenetelminä käy-
tetään yleensä joko määrällisiä, laadullisia tai sekoitettuja menetelmiä.  Ei ole pois-
suljettua, etteikö yhdistelmämenetelmiä voi käyttää eri tutkimuksissa. Tutkimus-
menetelmien valinnassa tärkeää on sopivimman menetelmän löytäminen niin, ettei 
rajoituttaisi johonkin tiettyyn lähestymistapaan. (Cresswell, 2003.) 

5.2 Laadullinen ja tulkitseva lähestymistapa 

Laadullinen tutkimus soveltuu monen eri tieteenalan tutkimusotteeksi sen moni-
naisten lähestymistapojen, aineistonkeruun sekä analyysimenetelmien vuoksi. Yh-
teistä laadulliselle tutkimukselle on ihmisen ja hänen elämismaailmansa tutkiminen 
ja elämän kuvaaminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Myös tutkijan arvo-
maailmalla on merkityksensä, sillä yleensä arvot muokkaavat ymmärrystä tutkitta-
vasta ilmiöstä.   (Eskola & Suoranta, 2008.) 

Laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä kuvataan lähes aina yhdenmu-
kaisesti, luonnehtien laadullista tutkimusta ja sen suorittamista. Tunnusomaista on, 
että tiedon keruu tapahtuu kokonaisvaltaisesti sen luonnollisessa ympäristössä ja 
todellisessa tilanteessa.  Tiedon keruussa tutkijan omat havainnot korostuvat ja kes-
kustelut ovat merkityksellisiä. Aineiston hankinnassa suositaan muun muassa 
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teemahaastatteluja, osallistuvia haastatteluja, ryhmähaastatteluja ja erilaisten teks-
tien ja dokumenttien keruuta, joilla pyritään saamaan tutkittavan ääni ja näkökul-
mat esille. Tutkimuksen kohdejoukko valikoidaan tarkoituksenmukaisesti. Tutkijan 
tehtävänä on tarkastella aineistoa monitahoisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti, 
jotta se mikä on tärkeää, tulee mahdollisimman tarkasti analyysissä esille. (Myers, 
2013.) 

Laadullista lähestymistapaa perustellaan käytettäväksi tutkimuksissa, joissa 
pyritään tuottamaan tutkittavaa ilmiötä kuvaavia käsitteitä ja siihen liittyviä suh-
teita. Tällöin pyrkimyksenä on tuoda esille ne kokemukset, joita tutkimukseen osal-
listuvilla on omasta merkityksellisestä todellisuudesta. Näin yksilön kokemuksista 
tai käsityksistä on mahdollista saada kokonaisvaltaisempaa tietoa.  Ainutkertaisten 
ilmiöiden ja elämismaailman tutkinnan avulla tutkijalla on mahdollisuus ymmärtää 
paremmin myös ihmisen sosiaalista ja kulttuurista elinympäristöä. (Myers, 2013.) 
Myersin ja Newmanin (2007) mukaan laadullinen tutkimusmenetelmä sopii sosi-
aalisten ilmiöiden tutkimiseen erityisesti sen vuoksi, että ennakko-oletuksia tulok-
sista ei välttämättä tarvita. Mikäli aineistoon sisältyy haastatteluja ja erilaisia do-
kumentteja tai muita monimuotoisia ilmiöihin liittyviä syy-seuraussuhteita ne puol-
tavat yleensä laadullisen tutkimusmenetelmän käyttöä (Myers & Newman, 2007). 

Koska laadullisen tutkimuksen yhtenä tavoitteena on tuottaa uutta ja ainutker-
taista tietoa, ei välttämättä edellytetä, että aiempia teorioita ja olettamuksia testat-
taisiin uudelleen. Myös täysin identtisten tutkimuskohteiden ja -asetteluiden toden-
näköisyyttä ei pidetä niin merkittävänä, että niillä olisi oleellista vaikutusta laadul-
listen tutkimustulosten yleistettävyyteen.  (Myers & Newman, 2007.)  Laadulli-
sessa tutkimuksessa ei vaadita suurta tutkimusjoukkoa, koska kerättyä aineistoa 
voidaan analysoida yksityiskohtaisesti ja monipuolisesti. Myöskään tilastollisia 
menetelmiä ei yleensä käytetä, eikä tämä aina ole edes mahdollista. (Myers, 1997; 
Turner, 2010.) 

Tietojärjestelmien tutkimuksissa laadullista tutkimusta käytetään nykyään yhä 
enemmän, koska se pyrkii ymmärtämään monitahoista tapaa muodostaa omakoh-
tainen näkemys asioista (Walsham, 2006).  

5.3 Tapaustutkimus  

Tapaustutkimuksen avulla on mahdollista saada monimuotoista tietoa tutkimuksen 
kohteesta tai ilmiöstä. Tämä tutkimusstrategia sopii hyvin silloin, kun halutaan tut-
kia ajanhetkeen liittyvää ilmiötä tai kohdetta. Lisäksi tapaustutkimuksessa 
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käytetään tyypillisesti monipuolista aineistoa, jota saadaan haastatteluilla, havain-
noimalla tutkittavaa kohdetta tai keräämällä erilaisia dokumentteja. (Yin, 2014.)  

Tapaustutkimus soveltuu Walshamin (2006) mukaan hyvin myös tietojärjestel-
mien tutkimuksiin. Tapaustutkimusta voidaan käyttää tietojärjestelmätutkimuk-
sissa, koska tietojärjestelmiä tarkastellaan usein erilaisissa organisaatioympäris-
töissä ja eri kontekstissa. Toisaalta tapaustutkimusta voidaan pitää haasteellisena 
sille ominaisten erilaisten aineistojen ja menetelmien käytön vuoksi. Tapaustutki-
muksessa voidaan kuitenkin soveltaa monimenetelmäistä tutkimusotetta ja hyö-
dyntää laadullisten ja määrällisten menetelmien peräkkäistä tai rinnakkaista käyt-
töä. On olennaista, että tapauksen rajaaminen on selkeää ja tapaus on riittävän huo-
lellisesti kuvattu.  Toisaalta tapauksen rajaaminen voi tapahtua prosessimaisesti 
joko ennen aineiston keruuta tai sen jälkeen. Tärkeintä on, että tutkijalla itsellään 
on huolellisesti perusteltuna se, miksi tutkittava tapaus on merkittävä ja hyödylli-
nen. (Myers 1997; Eriksson & Koistinen, 2005; Flyvbjerg, 2006; Alasuutari, 2011; 
Creswell, 2012.) Perusteellinen ero tapaustutkimuksen ja muiden vaihtoehtoisten 
tutkimusmenetelmien välillä on, että tapaustutkimusta tehdessä tutkijalla voi olla 
vähemmän etukäteen tietoa niistä muuttujista mitä tutkimuksessa tulee olemaan ja 
miten niitä mitataan (Benbasat, Goldstein & Mead, 1987). 

Tapaustutkimusta käytetään yleensä tutkimuksissa, jotka muodostuvat yhdestä 
tai useammasta tapauksesta ja tutkimuksen kohteena voi olla henkilö, ryhmä tai 
organisaatio (Yin, 2009; Crowe ym., 2011). Sen yhtenä hyvänä puolena nähdään 
muunneltavuus eri tarkoituksiin. Lisäksi tulkinta mahdollistaa uusien hypoteesien 
ja ideoiden luonnin, sekä antaa uusia näkökulmia tutkittavaan kohteeseen tai ilmi-
öön. (Yin, 2009.)  Hoon (2013) kiteyttää, että tapaustutkimus antaa uutta tietämystä 
varsinkin silloin, kun sitä käytetään nykyhetken organisaatioita tutkittaessa.  

Tulkitsevassa tapaustutkimuksessa edellytetään kohteen tai ilmiön ymmärtä-
mistä. Tähän vaikuttavat myös tutkijan objektiiviset havainnot ilmiöstä sen kon-
tekstissa. Tulkitsevassa tapaustutkimuksessa tutkijalla tulee olla kykyä tunnistaa il-
miöitä ja tapahtumia ja tehdä niistä ymmärrettäviä ja havainnollisia tulkintoja. Pu-
hutaan hermeneuttisesta kehästä, joka syntyy tutkijan luodessa uusia tulkintoja em-
piriaa tarkastellessaan. Näin syntynyt abstraktio pohjautuu tutkijan omiin havain-
toihin ja siihen, miten hän on asian kokenut. Jotta nämä tulkinnat ovat uskottavia, 
tutkijan on kuitenkin kyettävä riittävän luotettavasti esittämään valinnat, jotka hän 
on tehnyt päästäkseen tutkimuksessa loppupäätelmäänsä. Tulkintaa helpottaa 
yleensä, jos tutkijalla on entuudestaan kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. (Klein & 
Myers,1999; Yin, 2009.) Laadullinen tulkitseva tutkimus vaatii tutkijalta myös hy-
viä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, koska tutkimuksen kenttätyövaiheessa pitää 
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pystyä verkostoitumaan ja luomaan uusia suhteita eri ihmisten kanssa. Yleensä tut-
kija on valinnut tulkitsevan tutkimuksen omaan historiaansa liittyen tai käytännön 
kokemusten takia. Tutkijan työskentely tutkimuskentällä on usein tästä syystä luon-
tevaa ja sitoutunutta. Vaikka laadullista tulkitsevaa tutkimusta on aiemmin arvos-
teltu sen kritiikittömyydestä, sen tulkinnat ymmärtää paremmin ympäröivää maa-
ilmaa ovat saaneet yhä enemmän kannatusta myös tietojärjestelmien tutkijoiden 
piirissä. (Walsham, 2006; Goldkuhl, 2011.) 

5.4 Haastattelut tiedonkeruumenetelmänä 

Tutkimusmenetelmien valinnan lähtökohtana on tutkimusongelma. Tutkija päättää 
myös, millaisilla menetelmillä aineisto kerätään ja millainen aineisto ylipäätään ke-
rätään. Menetelmien avulla hankitaan ja analysoidaan tutkimusaineistoa. Tässä yh-
teydessä puhutaan myös tutkimuksen aineiston hankinta- ja analyysitavoista. Cres-
wellin (2003) mukaan laadullisen tutkimuksen aineiston keruu tapahtuu avoimilla 
haastatteluilla, havainnoimalla, erilaisia dokumentteja, fyysisiä kohteita ja kuvia 
analysoimalla sekä elokuvia, videomateriaalia, kuvioita ja taulukoita tulkitsemalla. 
Tutkimusmenetelmien valinnassa tutkijan tulee huomioida, miten aineistoa tullaan 
hyödyntämään tutkimuksessa. Tietyntyyppiset aineistot vaativat usein omanlai-
sensa analyysin. Laadullisen aineiston analyysi voi edetä induktiivisesti, eli aineis-
tolähtöisesti ilman teoreettisia etukäteisolettamuksia. Analyysi etenee yksityisestä 
yleistykseen. Deduktiivisessa analyysissä hyödynnetään jotain aiempaa teoriaa tai 
teoreettisesti perusteltua näkökulmaa. Esimerkiksi teemahaastattelujen teemat. 
(Eskola & Suoranta. 1998.) 

Yleisimpinä tiedonkeruumenetelminä laadullisessa tutkimuksessa ovat haas-
tattelut, kyselyt, havainnoinnit ja erilaisista dokumenteista kootut tiedot (Turner, 
2010). Haastattelua pidetään joustavana ja tehokkaana menetelmänä, ja sitä voi-
daan käyttää monenlaisiin tutkimustarkoituksiin (Qu & Dumay, 2011). Haastattelu 
on ehkä yleisin tapa kerätä laadullisen tutkimuksen aineistoa, eikä sitä pidetä eri-
tyisen vaikeana tai ongelmallisena. Haastattelun tavoitteena on saada mahdollisim-
man paljon tietoa halutusta asiasta tai toiminnasta ja se on yleensä kahden osapuo-
len vuorovaikutustapahtuma. Haastattelussa sekä haastattelija että haastateltava 
vaikuttavat toisiinsa, mutta haastattelu itsessään on haastattelijan aloitteesta tapah-
tuvaa ja johdattelemaa keskustelua ja vuoropuhelua. Ryhmähaastattelussa haastat-
teluun osallistuu joko kaksi tai useampia haastateltavia. Sen etuina voidaan nähdä 
se, että tietoa saadaan useilta henkilöiltä nopeasti ja samanaikaisesti. Ryhmähaas-
tattelussa asioiden tai tapahtumien muistaminen voi helpottua, kun jäsenet voivat 
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auttaa toisiaan muistamaan jotain. Toisaalta ryhmässä ei ehkä uskalleta kertoa kaik-
kea verrattuna kahdenkeskiseen haastatteluun ja ilmapiiri voi vaikuttaa siihen, kuka 
puhuu ja miten puheenvuoroja annetaan. Ryhmähaastattelu voidaan toteuttaa tee-
mahaastattelurungon avulla, jolloin keskustelu on mahdollisimman vapaamuo-
toista. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 87.)  

Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu on lomake- ja avoimen haas-
tattelun välimuoto, mutta lähellä syvähaastattelua. Teemahaastattelussa haastatte-
luun liittyvät aihepiirit eli teemat on etukäteen määritelty. Yleensä ne ovat aiempien 
tutkimusten analyysin tuloksena saatuja oletuksia ja kohdennettuja teemoja.  Haas-
tattelua ei useimmiten ole sidottu mihinkään tiettyyn tutkimusmenetelmään ja haas-
tattelun edetessä voidaan tehdä tarkentavia kysymyksiä ja syventää kysymyksiä 
haastateltavien mukaan. (Myers & Newman, 2007.) 

Jotta haastattelu onnistuu, haastattelijan yhtenä tehtävänä on kannustaa haasta-
teltavaa vastaamaan. Toisaalta haastattelija ei saa vaikuttaa haastateltavan vastauk-
siin, vaan haastateltavalle tulee antaa tila muodostaa rauhassa vastauksiaan. Tämä 
tarkoittaa myös luottamuksen saavuttamista haastattelutilanteessa ja haastateltavan 
on voitava luottaa siihen, että hänen ilmaisemiaan tietoja käsitellään luottamuksel-
lisesti (Myers & Newman, 2007). Teemahaastattelulla pystytään usein saamaan 
esiin haastateltavan käsityksiä asioista, ihmisistä ja organisaatioon liittyvistä teki-
jöistä. Taitava haastattelija voi kysymysten järjestystä ja haastattelun tempoa tai 
tyyliä vaihtamalla saada haastateltavalta hyvin merkityksellisiä vastauksia. Erittäin 
arvokkaaksi osoittautuu haastattelijan taito antaa haastateltavan tuottaa vastauksia 
omilla ehdoillaan ja ajattelemallaan tavalla, koska näin tutkija pääsee paremmin 
ymmärtämään haastateltavan kokemusmaailmaa. (Qu & Dumay, 2011.) 

Haastattelun etuna on myös tutkijan mahdollisuus määritellä haastatteluun va-
littavat henkilöt. Tällöin tutkimukseen osallistuvat voidaan valita tutkijan määritte-
lemän tutkimusintressin eli esimerkiksi työkokemuksen, erityisosaamisen, työvuo-
sien tai muun tärkeäksi koetun seikan mukaan. Teemahaastattelua voidaan kriti-
soida sen työläydestä, sillä haastattelun suorittaminen edellyttää paljon etukäteis-
suunnittelua ja huolellista perehtymistä, kun teemoja päätetään. Liian pinnallisesti 
teemoitettu haastattelu ei välttämättä tuo esille niitä asioita, joita haastattelulla olisi 
mahdollista tuottaa. Lisäksi kysymysten asettelu ja tulosten tulkinta vaativat ilmiön 
ymmärrystä ja tulkintataitoja. (Qu & Dumay, 2011.) Haastattelua voidaan arvos-
tella myös siksi, että haastateltava ei välttämättä tuo esille olennaisia asioita tai jät-
tää kertomatta jotain, jolla olisi merkitystä tutkimuksen kannalta. Tämä voi olla 
kyynisyyttä tai epäluuloa tutkimusta tai tutkittavaa kohdetta kohtaan, jolloin haas-
tateltava näkee ja kokee oman etunsa tärkeämpänä. (Myers & Newman, 2007.) 
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5.5 Havainnointi 

Tiedonkeruun perusmenetelmiin kuuluu myös havainnointi. Sitä voidaan tehdä 
joko osallistuvana tai ulkopuolisena havainnoijana. Osallistuva havainnoija osal-
listuu itse tapahtumaan tai on osallisena ryhmässä, josta havaintoja kerätään ja hän 
voi myös aktiivisesti vaikuttaa omalla läsnäolollaan tutkittavaan ilmiöön. Ulkopuo-
linen havainnoija puolestaan tarkkailee tilannetta ja pyrkii muodostamaan käsit-
teellisen kuvan havainnoitavasta tilanteesta. Ulkopuolinen havainnoija ei ole mi-
tenkään vaikuttamassa tutkimuksen kulkuun.  (Flick 1998:137–140.) 

Havainnoinnin tulee tieteellisessä työskentelyssä olla ennakkoon suunniteltua 
ja systemaattisesti toteutettua toimintaa. Ennakkoon suunniteltu havainnointi aut-
taa tutkijaa jäsentämään koottavan tiedon luotettavuutta, joka helpottaa myös myö-
hempää aineiston kokoamista. (Anttila, 2000.) Havainnoinnin etuina nähdään, että 
havainnot ovat todellisuudesta ja havainnoinnin rikkautta lisää ilmeet, eleet ja liik-
keet. Toisaalta havainnoinnin heikkoutena voidaan nähdä siihen liittyvien havain-
nointivirheiden mahdollisuudet. Ne voivat olla monisyisiä johtuen jälkikäteen teh-
dyistä merkinnöistä sekä myös siitä, että havainnoinnin avulla on vaikea tehdä pit-
käaikaisia tai pitkäkestoisia tutkimuksia. (Jyrinki, 1976: 8–11.)  

5.6 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida erilaisten mittaus- ja tut-
kimustapojen kautta. Yksi tapa osoittaa laadullisen tutkimuksen luotettavuus on ra-
portoida sen toteuttaminen mahdollisimman tarkasti. Tätä perustellaan sillä, että 
näin lukijalle annetaan mahdollisuus tehdä päätelmiä siitä, ovatko tutkimuksen ku-
vaukset ja selitykset luotettavia. Erityisen tärkeää on tuottaa tarkka kuvaus kaikista 
tutkimuksen vaiheista, jolloin toistettavuus on mahdollista. Analyysissä on kiinni-
tettävä huomiota tutkimusaineiston konkreettisen etenemisen kuvaamiseen. Sama 
pätee myös tulkintoihin, joissa tulisi ilmetä tutkijan perustelut siitä, miten hän pe-
rustelee päätelmänsä. (Perttula, 2005.) Alasuutarin (2011) mukaan hyvä on muistaa 
myös, ettei täyttä varmuutta voi tieteellinenkään tutkimus tuottaa. 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa puhutaan validiteetista ja reliabilitee-
tista.  Validiteetilla eli tutkimuksen pätevyydellä ilmaistaan aineiston, tutkimusme-
netelmien ja tulosten oikeellisuus.  Kysymys on tutkimuksen pätevyydestä ja siitä 
ovatko tutkimuksella saadut tulokset ja päätelmät oikeita. Tutkimuksen validiteettia 
voidaan tarkastella tutkimusaiheen ja otteen mukaan ja sen todetaan olevan hyvä 
silloin, kun tutkimuksen kohderyhmä ja kysymykset ovat oikeat. (Anttila, 2000.)  
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Reliabiliteetti eli luotettavuus tarkoittaa tutkimuksen mittaustuloksen luotetta-
vuutta ja toistettavuutta. Tämä luotettavuuden käsite liitetään yleensä kvantitatiivi-
seen tutkimukseen. (Anttila, 2000.) Hyvin kuvatulla ja tarkoin noudatetulla tutki-
musprosessilla voidaan Yinin (2009) mukaan nostaa tutkimuksen reliabiliteettia. 
Myös Elon ym. (2014) mukaan tarkka ja huolellinen kuvaus itse tutkimuksen suo-
rittamisen kaikista vaiheista ja osallistujista lisäävät tutkimuksen ja sisällönanalyy-
sin luotettavuutta. Siksi tietojen keruu, analysointi ja tulosten raportointi kulkevat 
käsi kädessä tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa (Elo ym., 2014). 
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6 Tutkimuksen toteutus 
Tämä tutkimus tehtiin laadullista ja tulkitsevaa lähestymistapaa noudattaen. Aineis-
ton hankintamenetelmänä käytettiin haastatteluja ja havainnointia ja aineisto ana-
lysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin 
suomalaisesta sairaalasta kolmessa eri vaiheessa vuonna 2017. Sairaaloissa tehtävä 
tutkimus on luvanvaraista. Se edellyttää aina sairaanhoitopiirin tutkimuslupaa, eikä 
tutkimusta voi aloittaa ennen tutkimusluvan hyväksymistä. Yleensä tutkimuslupa 
on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se on uusittava. Marraskuussa 2016 lähes-
tyttiin sairaanhoitopiirin tutkimuslupakäytännöistä vastaavaa henkilöä sähköpos-
titse ja tiedusteltiin alustavasti mahdollisuutta suorittaa tutkimus kyseisessä sairaa-
lassa. Kirjallinen lupa tutkimukselle myönnettiin joulukuussa 2016.  

Seuraavaksi lähestyttiin sairaalan eri yksiköiden esimiehiä sähköpostilla. Säh-
köpostissa ilmaistiin tutkimuksen tarkoitus ja vapaaehtoisten etsintä tutkimukseen.   
Tämän jälkeen pyydettiin sairaanhoidollisten tukipalvelujen esimieheltä lupaa tulla 
henkilökohtaisesti kertomaan henkilöstölle tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta. 
Henkilöstölle pidettiin kaksi samansisältöistä tiedotustilaisuutta. Niissä kerrottiin 
tutkimuksen tarkoituksesta, tutkimuksen kulusta, tutkimukseen liittyvistä käytän-
nön järjestelyistä ja luottamuksellisuudesta. Tilaisuuksissa painotettiin tutkimuksen 
vapaaehtoisuutta ja mahdollisuutta kieltäytyä tai keskeyttää tutkimukseen osallis-
tuminen. Tutkimuksesta oli mahdollista kieltäytyä missä vaiheessa tutkimusta ta-
hansa ja syytä ilmoittamatta. Näin ei kuitenkaan kenenkään kohdalla käynyt. Lo-
puksi kerrottiin tutkimustulosten julkaisuista. Molempien tilaisuuksien lopuksi 
henkilöstöllä oli mahdollisuus tulla keskustelemaan tutkimukseen liittyvistä asi-
oista henkilökohtaisesti tutkijan kanssa.  

Tulevia haastatteluja varten yksiöiden esimiehille lähetettiin sähköpostissa tut-
kimukseen liittyvä teemahaastattelurunko ja tulevien haastattelupäivien ajankohdat 
kellonaikoineen ilmoitettavaksi henkilöstölle. Ensimmäiset haastatteluajankohdat 
voitiin sopia heti tiedotustilaisuuksien jälkeen. Haastateltavaksi valittiin henkilöitä, 
jotka olivat työskennelleet niissä yksiköissä, joissa tutkimuksen kohteena ollut it-
seilmoittautumisjärjestelmä oli ollut käytössä. Taulukossa 1 kuvataan lyhyesti tut-
kimukseen osallistuneet haastateltavat. 
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Taulukko 1. Haastateltavat. 

Haastateltava  Tunniste  Päivämäärä Kesto 

Henkilö SH1 12.6.2017 43min 

Ryhmä A SRAH1, MRAH2 12.6.2017 48min 

Ryhmä B MRBH1, MRBH2  12.6.2017 72min 

Henkilö MH2 24.8.2017 38min 

Henkilö  MH3 24.8.2017 53min 

Henkilö  SH4 24.8.2017 38min 

Ryhmä C MRCH1, MRCH2 15.12.2017 32min 

Ryhmä D SRDH1, SRDH2 SRDH3 15.12.2017 52min 

Henkilö SH5 24.8.2017 34min 

Henkilö  SH6 24.8.2017 63min 

Ryhmä E SREH1 SREH2 15.12.2017 42min 

Ryhmä F SRFH1 SRFH2 15.12.2017 54min 

Henkilö MH7 15.12.2017 38min 

Henkilö MH8 15.12.2017 48min 

Tässä tutkimuksessa vapaaehtoisia haastateltavia oli yhteensä 21. Haastatteluja teh-
tiin 14. Haastattelut olivat kestoltaan 30 minuutista 70 minuuttiin, joista 8 oli yksi-
löhaastattelua ja 6 ryhmähaastattelua. Haastattelut kestivät yhteensä 655 minuuttia, 
joista yhden haastattelun keskiarvo oli 47 minuuttia. Ryhmissä oli 2–3 henkilöä. 
Ryhmähaastatteluihin valitut henkilöt olivat työskennelleet samoissa työpisteissä 
pieninä tiimeinä, joten heidän ryhmädynamiikkansa oli luontevaa. Kaikki haastat-
telut tehtiin kasvokkain. Haastateltavaksi valittiin sairaalan henkilöstöstä niitä 
työntekijöitä, jotka olivat työskennelleet itseilmoittautumisjärjestelmän 
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käyttöönoton aikana tai olleet mukana uudistuksessa. Useimmat haastateltavista 
halusivat osallistua tutkimukseen anonyymisti. Tämän vuoksi tutkimuksessa ei jul-
kaista sairaalan tietoja eikä haastatteluun osallistujien nimiä eikä muita yksilöiviä 
tietoja. Anonymiteetillä haluttiin varmistaa tutkittavien antamien tietojen luotta-
muksellisuus ja se, että tutkimustulosten yhteydessä esitettyjen lainauksien yhtey-
dessä ei voida yhdistää henkilöitä ja lainauksia toisiinsa. Haastatteluaineisto oli 
vain tutkijan omassa käytössä. 

Jotta aineistosta saatiin mahdollisimman monipuolinen, haastateltavaksi otet-
tiin mukaan sairaalassa itseilmoittautumisjärjestelmän käytön aikana työskennel-
leitä asiakas- ja toimistopalveluhenkilöstöä (tunniste M), osastonsihteereitä (tun-
niste S), teknisen tuen henkilöitä (tunniste M), projektihenkilöitä (tunniste M) ja 
esimiehiin (tunniste M) kuuluvia henkilöitä (Taulukko 1, sivu 100). Tällä menette-
lyllä varmistuttiin siitä, että haastateltavaksi saatiin tutkimusongelman kannalta 
keskeiset henkilöt mukaan tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa valittiin aineiston-
keruumenetelmäksi teemahaastattelu sen monitahoisuuden vuoksi. Haastatteluti-
lanteissa oli sairaalakonteksti huomioiden mahdollisuus selventää haastateltavien 
vastauksia, jolloin niiden sisällöllinen merkitys avautui tutkijalle paremmin.  

Haastatteluteemat määriteltiin kirjallisuuteen perustuen. Teemat valittiin tar-
koituksella avoimiksi eikä niitä rajattu tarkasti. Tällä haluttiin varmistua siitä, että 
haastateltava voi vastata kuhunkin kysymykseen laajemmin. Haastattelukysymyk-
set esitettiin kaikille haastateltaville suunnilleen samanlaisina, mutta järjestys saat-
toi poiketa. Haastatteluteemat on esitetty Liitteessä 1. Tutkija toteutti kaikki haas-
tattelut itse siihen tarkoitukseen varatussa sairaalan rauhallisessa tilassa. Haastatte-
lut nauhoitettiin kaikissa haastattelutilanteissa. Tämän jälkeen tallenteet siirrettiin 
tietokoneelle kuuntelua ja litterointia varten. Kaikki tallenteet kuunneltiin useam-
paan kertaan. Sen jälkeen tallenteet purettiin tekstitiedostoiksi sanatarkasti. Jokai-
sesta haastattelusta on oma erillinen tekstitiedosto, jossa tunnistimena haastatelta-
vista käytetään erillistä tunnistetta ja juoksevaa numeroa.  

Sairaalaympäristössä tehtävät tieteelliset tutkimukset vaativat selkeitä toimin-
tasääntöjä erityisesti silloin, kun kysymyksessä on sairaalaorganisaation ulkopuo-
linen henkilö ja kerätään potilaaseen liittyvää tietoa. Tutkimusta koskevia lakeja ja 
säädöksiä sekä eettisiä ohjeita edellytetään noudatettavan. Tässä tutkimuksessa in-
formantteihin ei kuulunut potilaita eikä tutkimuksessa kerätty potilaiden sairaus-
kertomuksiin liittyvää aineistoa. Tutkija teki havaintoja sairaalan henkilöstöön kuu-
luvan henkilön mukana. Havainnointi suoritettiin niissä yksiköissä, missä itseil-
moittautumisjärjestelmä oli käytössä. Tutkija ei osallistunut potilaan ilmoittautu-
mistapahtumaan missään vaiheessa, vaan havainnointi tapahtui ulkopuolisena 
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tarkkailijana. Havainnointi oli tutkimuksen kannalta tärkeä vaihe, koska näin tutki-
jalle muodostui kokonaisvaltainen käsitys siitä, mitä itseilmoittautumisessa tapah-
tuu ja mitä olivat ne työvaiheet mistä haastateltavat kertoivat. Havainnointitapah-
tumasta tehty kooste on luvussa 2.5.  

Analyysi eteni teorialähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti. Aineiston analyy-
sissä käytettiin etukäteismallia, joka on rakennettu suoraan kirjallisuuden pohjalta. 
Kirjallisuudesta koottiin yhteen aiemmin tutkittua tietoa laatu- ja tuottavuusvaiku-
tuksista ja syvennettiin esiymmärrystä kyseisestä ilmiöstä. Mallin pohjana käytetty 
kirjallisuus on esitetty liitteessä 2. Aineiston litteroinnin jälkeen koko haastattelu-
aineistoa verrattiin etukäteismallin mukaisiin laatu- ja tuottavuusvaikutus pääluok-
kiin. Tämän jälkeen haastatteluaineistosta eroteltuja asioita verrattiin keskenään ja 
samankaltaiset asiat ryhmiteltiin ja muodostettiin alaluokiksi. Seuraavaksi luokitel-
lusta aineistosta saadut ryhmäkohtaiset alaluokat yhdistettiin luokkia yhdistävään 
pääluokkaan. Aineiston pohjalta muodostettiin looginen kokonaisuus tietojärjestel-
män käytön vaikutuksista sairaalaorganisaation tuottavuuteen ja laatuun.  Tuloksia 
esitettäessä käytetään suoria lainauksia haastattelujen litteroinneista. Litteroinnissa 
jokaisen haastateltavan puheenvuoro eroteltiin kirjaimella ja numerolla, esimer-
kiksi osastonsihteeri S ja juokseva haastatteluvuoronumero, muu henkilökunta M 
ja juokseva haastatteluvuoronumero. Ryhmähaastattelussa R ja joko S kuvaamaan 
osastonsihteeriä tai M muuta henkilökuntaa, A, B, C, D E, F kuvaamaan ryhmän 
tunnusta sekä juokseva haastatteluvuoronumero. Analysointi ja tulokset esitetään 
luvussa 7. 
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7 Tietojärjestelmän käytön laatu- ja 
tuottavuusvaikutusten analyysi 

Tässä luvussa esitellään empiirisen tutkimusaineiston analyysiä ja tulkintaa. Ala-
luku 7.1 sisältää laatu- ja tuottavuusvaikutusten analysointia, luvussa 7.2 empiiri-
sen aineiston analyysissä löytyneiden vaikutusten analysointia ja luvussa 7.3 esite-
tään tutkimustulosten yhteenveto. Kuvassa 8 havainnollistetaan analyysin kulkua. 

 

Kuva 8. Analyysin kulku. 

Analyysi aloitettiin haastattelujen litteroinnilla, jonka jälkeen puhtaaksikirjoitetut 
tekstit luettiin useaan kertaan. Näin aineistosta muodostettiin kokonaiskuva. Haas-
tateltavien alkuperäisiä ilmaisuja vertailtiin etukäteismalliin. Tämän jälkeen aineis-
toa ryhmiteltiin ja muodostettiin alaluokat. Ryhmäkohtaiset alaluokat yhdistettiin 
lopuksi pääluokkiin ja lopuksi muodostettiin jälkikäteismalli. Litterointivaiheessa 
kaikki haastateltavat yksilöitiin merkitsemällä yksittäiset henkilöt ja ryhmät juok-
sevin numeroin. Esimerkiksi henkilöhaastattelussa yksilöivänä tunnuksena käytet-
tiin H1 ja ryhmähaastattelussa tunnuksena RAH1.  Aineistosta lainattuja kohtia eli 



104 

sitaatteja käytettiin havainnollistamaan tutkittavaa ilmiötä. Lopuksi analyysistä 
tehtiin johtopäätökset ja muodostettiin jälkikäteismalli.  

7.1 Tietojärjestelmän käytön vaikutukset 

Tässä alaluvussa analysoidaan henkilöstön kokemuksia tietojärjestelmän käytön 
vaikutuksista sairaalan laatuun ja tuottavuuteen. Luvussa 2.5. on esitetty tutkimuk-
sen aineiston empiirinen ympäristö.  Aineistosta lainatut sitaatit on yksilöity tun-
nuksilla siten, että tunnus H1 viittaa yksittäiseen henkilöön ja ryhmähaastatteluissa 
tunnuksena on käytetty RAH1. Tunnisteen ensimmäinen merkki kuvaa henkilöstö-
ryhmää, esimerkiksi osastonsihteerit ovat saaneet etumerkiksi S ja muu henkilö-
kunta etumerkin M. Näin mahdollistettiin haastateltavien anonymiteetti. Yksilöin-
titunnukset on merkitty juoksevin numeroin.  

7.1.1 Laatuvaikutukset 

Tässä alaluvussa analysoidaan empiirisestä aineistosta tunnistettujen laatutekijöi-
den vaikutuksia etukäteismallin mukaisesti. Luvussa 4.7. on esitetty tietojärjestel-
män käytön laatuvaikutukset etukäteismallin mukaisesti. 

Osaaminen 

Haastatelluista suurimmalla osalla oli useamman vuoden kokemus terveydenhuol-
lon tietojärjestelmistä. Useimmat pitivät osaamistasoaan tietojärjestelmistä hyvänä. 
Ne käyttäjät, joilla oli yli 20 vuotta työuraa takana kuvailivat kuitenkin uuden jär-
jestelmän oppimisen vievän paljon aikaa ja oli haasteellista varsinkin silloin, kun 
järjestelmää piti opetella työn ohessa.  Järjestelmätuntemus jäi tällöin heikoksi, jol-
loin myös henkilökohtaiset taidot käyttää järjestelmää arvioitiin huonoksi. Huo-
noon järjestelmän käyttötaitoon eli osaamiseen vaikutti erityisesti se, ettei koulu-
tusta ollut järjestetty riittävästi. Lisäksi järjestelmäkoulutus oli porrastettu osassa 
sairaala siten, että osa henkilöstöstä sai järjestelmään liittyvän koulutuksen tarkoi-
tuksena, että he siirtäisivät saamaansa tietoa organisaatiossa eteenpäin. Koulutuk-
sen saaneista ei pidetty systemaattista kirjanpitoa. Toisaalta osalle henkilöstöä jär-
jestelmäkoulutukset oli järjestetty liian aikaisin järjestelmän käyttöönoton ajankoh-
taa ajatellen. Koulutukseen liittyvä tietosisältö ja järjestelmätuntemus oli jo ehditty 
unohtaa siinä vaiheessa, kun itse järjestelmää alettiin käyttää. 
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 Järjestelmän oppimiseen työn ohessa liittyi haasteita, koska potilaiden ohjaa-
mista palveluprosessissa piti tehdä samanaikaisesti. Järjestelmän käyttö muutti 
aiempaa palveluprosessia siten, että järjestelmää käyttivät nyt sekä sairaalan hen-
kilöstö että potilaat. Henkilökohtainen palvelu jäi pois, ja tulotapahtuman kirjaa-
minen jäi potilaalle itselleen tehtäväksi järjestelmän kautta. Potilaiden ohjaus luku-
laitteen käytössä vaati kuitenkin edelleen henkilöstön työpanosta.   Järjestelmään 
liittyvien ominaisuuksien oppiminen ja potilaiden yhtäaikainen ohjaus koettiin 
stressaavana. 

Myös henkilöstön roolit koulutuksen ja perehdytyksen vastuista olivat alkuvai-
heessa epäselviä. Haastatteluissa tuli esille sairaalan erilaisuudet koulutusten ja pe-
rehdytysten järjestämisestä. Osassa organisaatiota ei välttämättä tunnistettu, kenen 
vastuulle koulutus ja perehdytys kuuluisi esimerkiksi uusien henkilöiden kohdalla.  
Osaamista kouluttaa muun muassa lääkäreitä tietojärjestelmään pidettiin vaillinai-
sena, koska tietoisuus järjestelmän toiminnallisuuksista ei ollut heille itsellekään 
selvää.  Myös hierarkiaan liittyvä kokemus arvojärjestyksestä ja tietojärjestelmään 
perehdyttämisestä tuli ilmi. Esitettiin kysymys, kuka pystyy kouluttamaan ja ketä. 
Koulutustaustaltaan samanarvoisia pidettiin soveliaina kouluttamaan toisiaan: 

”Tietenki olis ihan kiva, että olisi sellaisia vaikkakin pieniä koulutuksia, sillon 
tällön, se pitää vaan alkaa tekemään ja ei ole mitään tietoa. Mutta kyllä kai 
niistä pikkuhiljaa pääsee sisälle. Mutta toivois kyllä enemmän koulu-
tusta.”(MRAH2) 

”Mutta kyllähän siinä paljon opiskeltavaa on siis tuossa Akselissa ollut ja 
tuota ajattelin, että se olisi ollut yksinkertaisempi ja nopeampi omaksua, mutta 
kyllä se on ollut aika työläs itelle ainakin.”(MH3) 

”Mutta oman työn kautta, niin siihen voisi ajatella, että siihen olisi sellainen 
ristiriitainen tunne, …. ja kun on näyttäytynyt, että kaikki ei niinku mene Ström-
sösä.” (MRCH2)  

”Meillähän oli sellainen kaksinkertainen stressi niin sanotusti siinä, kun meiltä 
tultiin kysymään ja me vielä ittekin opeteltiin sitä järjestelmää. Ja sitten se 
neuvominenkin, niin se on ainakin minulle henkilökohtaisesti epäselvää, että 
onko niitä neuvottu ja kenelle se kuuluu se neuvominen, tai se Akselin neuvo-
minen. Että ei ainakaan meille ole sanottu, että sihteerit neuvoo, koska lääkä-
reitä yleensä pitäisi neuvoa lääkäri. Niin se on epäselvää, että onko niitä nyt 
sitten neuvottu.”(SRDH2) 
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”Ja se hierarkia tulee, se on aika kova.”(MRCH1) 

Organisaatiossa tapahtuva perehdytys perustui pitkälti omaan aktiiviseen tiedon-
hankintaan. Tietojärjestelmän perehdyttämisessä esimerkiksi henkilöiden yhteis-
työn sujumattomuus saattoi olla esteenä sille, että järjestelmän toiminnallisuuksista 
ei ollut saatu tarkkaa tietoa. Tämä vaikutti siihen, että järjestelmän käyttö koettiin 
alkuvaiheessa työmäärää lisäävänä. Kaikki silti pitivät koulutuksia tärkeinä tieto-
järjestelmien käyttötaidon ja osaamisen edistämiseksi. Erityisen tärkeäksi perehdy-
tys koettiin juuri nyt kun kyseessä oli kokonaan uuden palveluprosessin, jossa po-
tilaita ohjattiin järjestelmän käyttöön ja tietojärjestelmän yhteensovittaminen. Mo-
net olivat epävarmoja, miten toimitaan esimerkiksi poikkeustilanteissa, joissa jär-
jestelmä ei jostain syystä olisi käytössä. Lisäksi kaivattiin tietoa siitä, mitä henki-
löstön tulisi pystyä kertomaan potilaille uudesta järjestelmästä ja sen toiminnalli-
suuksista.  Kollegan tuki järjestelmän käytössä lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta 
ja auttoi paremmin ymmärtämään tietojärjestelmän merkityksen omalle työlle: 

”On pitänyt yrityksen ja erehyksen kautta sitte niihin perehtyä.”(SRAH1) 

”Neuvominen on ollut aika huonoa, se on se henkilökemia mikä meillä ei pelaa 
niin sitä ei sitten kaikille kerrota. Että kyllä minä oottasin, että kun ne [pää-
käyttäjät] käyvät siellä koulutuksessa, kerran vuoteen ainakin, niin sieltä tulisi 
jonkun näköistä palautetta. Sehän tässä on, että kun kuitenkin päivittäin tätä 
joudutaan käyttämään ja tämän tuosta. Ja sitte kuitenkin se, että kun on tuol-
lainen uusi järjestelmä, jota ei ole koskaan aikaisemmin käyttänyt.”(MH2) 

”Ja että oppii ymmärtämään sitä sielunelämää vähän enemmän, että tosiaan 
ei tarvi enää miettiä, että mistä minä nyt haen tai mistä kautta minä haen tämän 
tiedon ja mitä kautta minun pitikään tämä tehä. Ja se just että uskaltaa, että ei 
tarvi vaan lukea ohjeita. Kun sitä itekin opiskeli ja harjoitteli, niin siinä tuli 
sitä opastusta ja neuvontaa ja semmosta tsemppausta, että me [henkilöstö] au-
tetaan, että minä [työkaveri] voin tulla kaveriksi.”(SRFH1) 

Tietojärjestelmän käytön alkuvaiheen ensimmäiset kuukaudet koettiin epäselvänä 
ajanjaksona. Myös omia tuntemuksia kuvattiin pelokkaiksi, koska uuden järjestel-
män käyttöönotto edellytti henkilöstöltä osaamista ohjata potilaita järjestelmän 
käyttöön.   Henkilöstössä aiheuttikin erityistä huolta potilaiden osaaminen käyttää 
tietojärjestelmää. Aiemmin henkilökunnan työnkulku oli sisältänyt potilaan henki-
lökohtaisen palvelun, jossa potilaan henkilötiedot ja muut ajanvaraukseen liittyvät 
tiedot tarkistettiin. Nyt palveluprosessin muuttuessa potilaan tuli itsenäisesti 
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suoriutua tietojärjestelmän avulla ilmoittautumaan vastaanotolle ja tarkistamaan 
henkilötietojensa oikeellisuus. Potilaiden ohjaaminen järjestelmän käyttöön lisäsi 
henkilöstön työmäärää. Järjestelmän käytön koettiin hidastuttavan henkilöstön 
työtä niissä yksiköissä, joissa potilaina oli vanhuksia ja esimerkiksi neurologisia 
sairauksia sairastavia potilaita. Tietojärjestelmän käytön vaikutus oli positiivinen 
ja sen koettiin helpottavan työtä niissä yksiköissä, joissa järjestelmän käytön poti-
lasohjaukseen ei kulunut aikaa. Tämä sujuvoitti prosesseja. Monet kokivat tietojär-
jestelmän käytön kuitenkin helpoksi osaamistason kasvaessa ja että järjestelmän 
ominaisuudet olivat helppoja omaksua: 

”No, meitähän perehdytettiin siihen aikasemmin ja tää oli niin potilaille ja 
meille tosi sekavaa. Ainakin alussa, kun uutta tulee, niin on kielteinen, mutta 
sitte kun huomataan, että se toimii ja se auttaa, nii helpottaa, nii tota, siitä 
tulee hyvä.”(SH1) 

”Mutta kun se sitten tuli, niin eihän se sitten tosiaan mitään rakettitiedettä ol-
lutkaan.”(SRDH2) 

”Kyllä se ihmisiä pelottaa ja siinä että kuinka paljon se muuttuu ja mitä kaik-
kea siinä sitten joutuu tekemään. Ja ihmiset reagoi tietenkin eri tavalla. Mutta 
kyllä olihan se melkoinen muutos.  Ihmiset pelkää, kokevat pelkäävänsä sitä 
konetta ensimmäisellä kerralla ja myös henkilökunta. Mutta kaikesta on kui-
tenkin aika hyvin selvitty.”(MH8)  

Tietojärjestelmän opastaminen potilaille vaati henkilökunnalta osaamista järjestel-
män käytössä, mutta myös osaamista tunnistaa potilasprofiili ja potilaan taidot 
käyttää järjestelmää. Järjestelmän lukulaitteen käyttöön ei ollut potilaalle olemassa 
ohjetta. Ajanvarauksen kutsukirjeessä oli maininta uuden tietojärjestelmän käytöstä 
tulovaiheen tilanteessa ja sisäänkirjautumisesta. Erityisesti lisääntynyt opastamisen 
tarve lukulaitteen käytössä näkyi vanhuspotilaiden, aistivammaisten, ulkomaalais-
ten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien kohdalla. Tämän koettiin lisäävän työ-
määrää ja hidastavan vastaanotolle pääsyä. Järjestelmän käyttö herätti henkilökun-
nassa ärtymystä myös sen vuoksi, että järjestelmän käyttö potilaille ei ollut niin 
yksinkertaista ja helppoa kuin oli oletettu: 

”No sitten me vaan ohjataan ihmiset, että menkää suoraan sinne poleille. Että 
on sitten sanottu, että pitää ohjata ihmiset noihin automaatteihin, että ne tot-
tuis käyttämään niitä. Sittekö ne mennee siihen, että no minäpä lähen sitten 
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neuvomaan niitä. Eikä sitä oikein viitti jättää, että ei ehtisi ja kun näkee, että 
ihminen menee ihan lukkoon, että pakkohan sitä on neuvoa.”(MH2) 

”Ei se tuo järjestelmä kovin hyvin opasta näitä käyttäjiä, tuo järjestelmä ittes-
sään.”(MRBH1) 

”Että kun pitää neuvoa, vaikka on tämmönen järjestelmä. Mutta ennen kun oli 
Akseli, niin oli yhtä lailla, että pitää ihmisiä neuvoa. Ja kysytäänpä näin että, 
onko sitten tämä järjestelmä kuitenkin. Mutta se sitten monella painottuu, että 
tuon järjestelmän takia tulee enemmän neuvottavaa.”(MRAH2) 

Potilaiden ohjaukseen lukulaitteen käytössä ei organisaatiossa ollut paneuduttu etu-
käteen: 

”Milloin se (Kela-kortti) työnnettiin jonnekin reikään mikä oli siinä ja että mi-
ten päin. Että ihan tämmönen käytännön asia se tuntui, että se on niinkö usko-
mattoman hankalaa.  Semmosiakin, että ei edes ajatellu, että se näyttö, näy-
tössä luki, että oli ohjeet, että kortti laitetaan näin päin.  Niin se kortti pantiin 
siihen näytölle yleensä. Että ei tullut mieleenkään, että ei ymmärtänyt, että 
missä kohtaa se virhe voi tulla. Se ohjeistus on kyllä, se täytyy tehä ihan tosiaan 
ajatuksen kanssa.”(SRFH1) 

Henkilöstön osaamisen tukena toimi tietojärjestelmän käytön tuki. Tietojärjestel-
män käytön tuki oli jaettu lähitukeen, jota antoivat pääkäyttäjät, sekä tekniseen tu-
keen, joka oli organisaation oman tietohallinnon järjestämä tuki. Tekninen tuki 
toimi yhdessä tietojärjestelmätoimittajan kanssa vikatilanteiden selvittelyssä. Myö-
hemmin myös sairaalan tekninen tuki siirtyi ulkopuolisen toimijan järjestämäksi. 
Kaikki kokivat lähituen toimineen hyvin.  Henkilöstön itsensä hoidettavaksi jäi tie-
tojärjestelmään tarvittavan tulostepaperirullan vaihtaminen. Tietojärjestelmässä 
esiintyvät yhtäkkiset käyttökatkot edellyttivät kuitenkin teknisen tukihenkilön 
osaamista tilanteen ratkaisemiseksi. Lähituen selvittelyn piiriin kuuluivat muun 
muassa tilanteet, joissa tietojärjestelmän lukulaite ei tulostanut kuittia asiakkaalle. 
Välttämättä kaikissa yksiköissä henkilöstöllä ei ollut riittävää teknistä osaamista 
paperitulosteessa ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi, vaan heidän täytyi odot-
taa lähituen paikalle saapumista. Paperitulosterullan vaihtamisen vaati tiettyjä toi-
mintoja. Paperirullan vaihdossa oli huomioitava, että paperi on oikein päin, tulos-
teen pää piti leikata tasaiseksi, ettei se jää uudelleen jumiin ja järjestelmän uudel-
leenkäynnistys piti tehdä paperin vaihdon jälkeen. Näiden työvaiheiden osaamista 
pidettiin työläinä ja aikaa vievinä. Järjestelmälaitteiden toiminta ei välttämättä 
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myöskään käynnistynyt tietyistä työvaiheista huolimatta. Näissä tilanteissa aino-
aksi vaihtoehdoksi jäi lähituen kutsuminen paikalle ongelman selvittämiseksi: 

”Ainakin lähituki on toiminut ja on puhelimen päässä. Se on toiminut hyvin ja 
olen kyllä tosi kiitollinen tälle ihmiselle, joka on aina valmis ottamaan näitä 
ilmoituksia. Mutta kävi tässä, oliko se viime viikolla taas sillä lailla, että kun 
tuli paperinvaihtojuttu niin se ei suostunut mitenkään päin lyömään sitä nume-
roa siihen. Että vaikka pani sen rullan näin päin tai vaikka miten päin, niin se 
ei antanut siihen sitä numeroa ja sitten minä olin siinä kahden muun työnteki-
jän kanssa, kahden sairaanhoitajan ja sosiaalityöntekijän kanssa, niin minä 
sanoin, että buutataan koko kone ja pantiin sitten sammuksiin ja sen jälkeen 
kun se paperi pantiin näin, niin se alkoi pelittämään. ”(SRDH1) 

”Ei me pystytä tekemään niille mitään muuta kuin vaihtamaan sen paperin, 
että niihin on aina ne tukihenkilöt siihen kutsuttava ja ne on sitten soitelleet 
tuonne atk-tukeen.”(SH4) 

Erityisosaamista tarvittiin tietojärjestelmään vietävien yksikkö- ja resurssitietojen 
kohdalla. Nämä tiedot täydennettiin yleensä pääkäyttäjien toimesta. Funktionaali-
sen organisaation toisistaan poikkeavat prosessit ja työnkulut aiheuttivat selvitte-
lyissä henkilöstölle lisätyötä, koska tietojärjestelmässä olevat tiedot rakentuivat or-
ganisaation toimintojen mukaisesti. Funktionaalisen organisaation toiminnalliset 
erityisyydet määrittelivät tietojärjestelmään tulevat taustatiedot. Esimerkiksi poli-
klinikoilla, joissa oli paljon erilaista vastaanottotoimintaa oli potilaan ilmoittautu-
misprosessi erilainen kuin poliklinikalla, jossa potilas ilmoittautui vain yhdelle vas-
taanotolle järjestelmän avulla. Potilaan täytyi ilmoittautua jokaiselle vastaanotolle 
erikseen. Järjestelmään tiedot rakennettiin potilaan hoitopolun mukaisesti: 

”Eri yksiköllä eri osastoilla on eri juttujaan, miten he haluavat sen Akselin 
missäkin tilanteessa toimivan, niin heillä on sellaisia erityisvaatimuksia siellä.  
Ja niitten kaikkien vaatimusten ymmärtäminen, niin siinä on kyllä minulla to-
siaan päässyt sakkaumaan. Kyllä nostaisin tuon siihen päällimmäiseksi, että 
yhen talon sisällä voi olla tosi paljon eri juttuja. Ja kaikki eri tavalla toimivat, 
niin on tää niinku, on todella haastava ympäristö ja sen kyllä nostasin pääl-
limmäiseksi.”(MH3) 

Silloin kun tietojärjestelmässä ei ollut sen toimintaan liittyviä ongelmia tai käyttö-
katkoksia, jotka olisivat lisänneet henkilöstön selvittelytyötä, organisaation toi-
minta oli sujuvaa.  Henkilöstön käyttötaidot toimia järjestelmän kanssa olivat hyvät 
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ja työaikaa oli mahdollista käyttää myös muuhun kuin potilaan henkilökohtaiseen 
palveluun tämän saapuessa sairaalaan. Työaikaa pystyi käyttämään sellaisiin tehtä-
viin, jotka olivat jääneet jostain syystä odottamaan rauhallisempaa aikaa: 

”Ja se joustavuus ja työrauha hoitajille, kun saavat tehä, kun on paljon töitä 
kesken niin he voivat kutsua sitten potilaita.”(MRAH2) 

”Ja muihin toimintoihin on nyt sitten enemmän aikaan toisaalta käytettävissä. 
Just joustavuutta se on tuonut enemmän ja sitten että hoitopuolelle enemmän 
työrauhaa.”  (SRAH1) 

Tietojärjestelmän käyttöön liittyi myös henkilökunnassa vastustusta. Vastustusta 
esiintyi etenkin joidenkin organisaatiossa työskentelevien lääkäreiden kohdalla. 
Tämä johtui siitä, että järjestelmää ei osattu käyttää tai sen ei nähty vastaavan työ-
tehtäviä, eikä tehostavan omaa työtä palveluprosessissa. Toisaalta nähtiin ja ym-
märrettiin myös, että tietyt perinteet ja tavat toimia vaikuttivat funktionaalisessa 
organisaatiossa edelleen voimakkaana.  Tietojärjestelmän säännönmukainen käyt-
tämättömyys palveluprosessissa herätti närkästystä muussa henkilökunnassa: 

”Joo, ne ihmiset eivät käytä sitä niinku sitä järjestelmää pitäisi käyttää, niin ei 
vaan haluta tai osata tehä……kyllä se on vaikeaa ja turhauttaa. Siinä on sem-
mosta joo….ihan käsittämätöntä hankaloittaa työtä tuolla tavalla.” (SH4) 

”Mutta henkilökunnassa on sitä sitten, että ei tämä ole hyvä ja ei tämä palvele 
meitä ja tämä on tämmöstä.  Niinkö jotenkin tekemällä tehtyä, että ei tämä sovi 
meille ja alkuunhan oli täälläkin puolella enemmän sitä, että esimerkiksi lää-
kärit eivät ole kutsunut sitä kautta sisälle.”(SRFH1) 

”Mutta aina on niitä, jotka ovat vastahankaan tuolle tekniikalle. Ja on sitä 
jääräpäätä ja että jos on urauduttu, niin kun johonkin tiettyyn malliin ja on sitä 
vuosikymmenet toteutettu, niin siitä on tosi vaikea sitä muuttaa ja sanovat vaan, 
että minähän en tuota käytä ja piste.”(MH3) 

Henkilöstön osaamista käyttää tietojärjestelmää vaikeutti alussa myös tarvittavien 
välineiden puute. Tietojärjestelmän käytön mahdollistavat olosuhteet olivat osassa 
organisaatiota rajoittuneet johtuen siitä, että henkilöstöllä ei ollut alkuvaiheessa 
käytössään tarvittavaa määrää näyttöjä.  Aiemman yhden näytön sijaan henkilöstön 
työpisteellä näyttöjä tarvittiin nyt kaksi. Toisella näytöllä oli reaaliaikainen tilanne-
kuva potilaiden ilmoittautumisesta ja toista näyttöä tarvittiin muiden töiden teke-
miseen. Ongelmaksi koettiin, mikäli henkilökuntaan kuuluva käyttäjä ei voinut pi-
tää potilaan ilmoittautumisesta kertovaa tietojärjestelmää näytöllä koko päivää 
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yhtäjaksoisesti auki.  Tällöin potilaan reaaliaikaista ilmoittautumistilaa palvelupro-
sessin etenemisestä ei hahmotettu. Jos potilas tarvitsi ohjausta, ei henkilökunta vält-
tämättä ollut ajan tasalla potilaan tilasta palveluprosessissa, eikä osannut heti rea-
goida tilanteeseen.  

Tämä aiheutti epäselvyyttä henkilöstön välillä siitä, mikä vastuu missäkin vai-
heessa palveluprosessia itse kenelläkin oli. Aiemmassa palveluprosessissa vastaan-
ottava henkilö merkitsi tietojärjestelmään ilmoittautumisen, sekä tarkisti potilaan 
henkilötietoihin liittyvät asiat. Nyt uuden tietojärjestelmän käytön myötä potilas 
ilmoittautui itsenäisesti tietojärjestelmän avulla. Potilaan tekemä merkintä tietojär-
jestelmässä näkyi myös henkilöstön tietojärjestelmässä. Henkilöstön käyttämää 
työasemaa käytettiin silti välillä myös muihin työkulkujen vaatimiin hallinnollisiin 
tehtäviin, joten palvelutapahtumaan liittyvä näkymä ei ollut koko aikaa aktiivisesti 
esillä.  Välttämättä ei tiedetty mikä potilaan palvelutapahtumaan liittyvä vaihe liit-
tyy mihinkin ja mitä heidän olisi pitänyt osata tehdä missäkin vaiheessa ilmoittau-
tumisjärjestelmässä: 

”Alussa oli kyllä hankaluuksia, koska se vaati tosiaan sen, että siinä on koko 
ajan auki se toinen näyttö ja sitä toista näyttöä ei sitten välttämättä ollu, niin 
se oli tosi hankalaa.”(SH1) 

Prosessien toimivuus 

Tietojärjestelmän käytön vaikutus funktionaalisen organisaation prosesseihin oli 
kaksijakoinen. Osassa organisaatiota vaikutus oli toimintaa sujuvoittava ja osassa 
organisaatiota sen vaikutus oli kuormittava. Tähän vaikutti sairaalaorganisaation 
toiminnalliset ja rakenteelliset erovaisuudet.  Organisaation sisäiset työnkulut ja 
prosessit oli organisoitu eri tavalla, johtuen toiminnan luonteesta.  Potilaiden hoi-
topolkuun saattoi kuulua useita vastaanottotapahtumia useissa eri yksiköissä esi-
merkiksi laboratoriossa tai röntgenyksikössä.  Aineistosta voi päätellä, että tietojär-
jestelmä ei tukenut organisaation toimintaa toivotulla tavalla. Tietojärjestelmän 
hankintapäätöstä tehdessä esimerkiksi organisaation tarpeet olisi tullut arvioida tar-
kemmin sen suhteen vastaako järjestelmän toiminnallisuus organisaation tarpeisiin. 
Niissä organisaation osissa, joissa potilasprofiilit muodostuivat vanhuksista, aisti-
vammaisista tai neurologisia sairauksia sairastavista tietojärjestelmään liittyvä po-
tilasohjaus lisäsi henkilöstön työkuormaa. Yhtenäisiä prosesseja ei muodostunut, 
koska potilasohjaus oli potilaan tilasta riippuvainen ja vaati erilaista ajankäyttöä. 
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Osa potilaista tarvitsi hyvinkin perusteellista ohjausta. Tietojärjestelmän käytön 
vaikutukset organisaation prosesseihin vaihtelivat suuresti: 

”Meillä on vähän semmonen meijän talossa, että sanotaan, että silloin otetaan 
käyttöön ja eikä olla ollenkaan varmoja, että toimiiko se meillä.”(MH2) 

”Sehän se kenttä tahtoo unohtua aina joka jutussa ja sitten mennään syteen ja 
saveen.”(SH5) 

”No, onhan niitä vanhempiakin ihmisiä, jotka ei osaa käyttää ja eihän niiltä 
voi tietenkään oottaakaan ja nämä muistisairaat ja kun tulee vanhaksi, niin ei 
sitä enää sitten osaa….sanovat, että oon minä tämän joskus, mutta kun en minä 
enää muista.” (MRBH1) 

”Varsinkin vanhat ihmiset, jotka kokee hankalaksi sen laitteen käytön tai ovat 
eka kertaa käymässä tai eivät löydä sitä laitetta, vaikka se onkin merkattu tark-
kaan, että missä se on. Sitten tulevat kysymään, että missä se on ja mie ohjaan 
sitten sen laitteen käytössä.”(SH4) 

”Neurologialla se sairaus on jo semmonen, että eihän he välttämättä osaa sitä 
käyttää. Että siinä pitää kauheasti niin nuoria kuin vanhojakin opastaa.”(SH5) 

Mikäli potilaan ohjausprosessiin ei kulunut aikaa, järjestelmän nähtiin tehostavan 
työntekoa. Organisaatiossa toiminta potilaan palveluprosessissa oli sujuvaa. Hen-
kilöstön työaikaa ei kulunut potilaan palveluprosessiin tai ohjaamiseen ja työaikaa 
voitiin käyttää muihin tärkeämpiin tehtäviin. Aiemmassa palveluprosessissa henki-
lökunnalla ei ollut mahdollisuuksia vaikuttaa palvelutapahtuman ajankohtaan. Nyt 
järjestelmän käytön vaikutus potilaan palvelutapahtuman jälkeen joustavoitti hen-
kilöstön työntekoa. Potilaskirjaukset voitiin tehdä ilman keskeytyksiä. Aineistosta 
voi päätellä, että järjestelmän käytön vaikutukset organisaatiossa olivat laatuun vai-
kuttavia, koska rauhassa ja huolella tehdyt kirjaukset lisäsivät henkilöstön koke-
musta laadukkaasta työprosessista. Potilaita ei odotutettu turhaan ja he tiesivät 
oman hoitopolun kulun. Järjestelmän käytön vaikutus näkyi toimivina ja sujuvina 
prosesseina, jotka kohdistuivat erityisesti potilaan siirtymisprosessiin. Järjestelmän 
käytön myötä potilaan kulkua voitiin seurata reaaliaikaisesti ja mahdollisiin ajan 
perumisiin pystyttiin reagoimaan nopeasti. Palveluprosessi oli nopea, mikäli siinä 
ei tullut ongelmia. Järjestelmän käytön selkeät vaikutukset prosessien sujuvuudesta 
ilmenivät potilasjonojen vähentymisenä vastaanottavan henkilöstön työpisteeltä. 
Lisäksi järjestelmän käytön vaikutus näkyi henkilöstölle siten, että työn keskeyty-
miset vähenivät: 
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”Aina ku tullee näitä uusia tietojärjestelmiä nii..oletettaan, että se jollaki tap-
paa helepottaa, mutta toisaalta se myös työllistää, että niin tota…se työnkuva 
vain muuttuu. Ja ehkä tämän myötä on se, että niitä asiakkaita ei oo siinä jo-
nossa, että ne jonottaa siihen, mutta ei se siinä yksikössä ehkä niin paljon näy, 
ehkä on rauhottunu tilanne, mutta ihan samanlaisia töitä kuitenki edelleen 
siinä sitten on. Mutta enää ei niin paljon oo sitä työn keskeytymistä. Se on 
niinku semmone.” (SH1) 

”Ku mulla on kyllä lähtenyt, suuri työ on lähtenyt tuosta pois ja on vapautunut 
muulle työlle sitten aikaa.” (SH4) 

”No varmaan justiin se, että siinä ei oo niin paljon sitä keskeytymistä, että ihan 
fyysisesti, kun puhelin soi koko ajan, niin, niin pystytään keskittymään siihen 
työhön, kun asiakkaat käyvät ilmoittautumassa ja menevät sitten oottelemaan 
sitten sinne, sen ohjeen mukkaan nii…niin sillälailla ollu ja aina autetaan tar-
vittaessa. Mutta ei oo tarvinnu enää niin paljon apua.”(SH1) 

”No ilmoittautumisien vastaanotot on vähentynyt, huomattavasti. Just jousta-
vuutta se on tuonut enemmän ja sitten että hoitopuolelle on tullu enemmän työ-
rauhaa. Toimistot on rauhoittunut ja sitten se, että pystyy seuraamaan potilaan 
saapumista ja kuttumaan sisälle. Ja se työtehtävä, jota olet tekemässä niin on 
saatu valamiiksi. Niin se potilas voi oottaa ja sitten voit kutsua sisään, silloin 
kun se sulle passaa hyvin.”(MRAH1) 

Parhaimmillaan järjestelmän toimivuus ymmärrettiin paremmin työhön kuuluvaksi 
silloin, kun työt sujuivat ja sekä henkilökunta että potilaat osasivat käyttää järjes-
telmää. Järjestelmä ei herättänyt keskusteluja eikä intohimoja, se oli osa toimivaa 
prosessia ja koettiin työprosessien parantajana: 

”Ihan se on nyt toimiva eikä siinä oo ollu mittään, mutta tottakai jos se ei toimi, 
niin sillonhan se haukutaan pystyyn. Mutta sitte kun se toimii, niin sitte ei pu-
huta mittään. Se on hyvä merkki…ku ei kuulu mittään, niin se on myön-
teistä. ”(SH1) 

Erityisesti tietojärjestelmän käytön vaikutus näkyi vastaanottavan henkilöstön pro-
sesseissa. Aiemmin potilaat jonottivat vastaanottavalle henkilöstölle. Henkilökoh-
taisessa palvelussa siihen käytetty työaika oli pidempi. Uuden järjestelmän käyttö 
muutti palveluprosessia ja henkilökohtainen palvelu jäi pois. Potilaan kirjasivat or-
ganisaatioon tulotapahtumansa itsenäisesti uuden järjestelmän kautta. Organisaa-
tion toimintaprosessit olivat muuttuneet joustavimmiksi:  
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”Kyllähän siinä ennen kaikkea sihteeristölle oikeastaan Akselijärjestelmän 
käyttöönotto oli semmoinen ensimmäinen käyttöönotto, missä vaikutus oli tosi 
laaja, kun se vaikuttaa asiakkaiden toimintamalleihin.” (MH8) 

”On nopeuttanut, että on siinä varmaan hyvä, että kun siinä potilaan näkkee 
heti kun on tullut ja tietää mennä heti oikeaan paikkaan ei tarvi jonottaa muu-
alle…kun tuossa vaan käydä… ”(MRBH2) 

”Eli se on auttanut niinkö tosi paljon mutta tokihan se vaihtelee eri yksi-
köissä.”(MH7) 

Haastatelluista monet toivat esille uusien työprosessien muutosten aiheuttaneen 
aluksi tyytymättömyyttä.  Perinteinen kasvokkain tapahtuva palvelutapahtuma ko-
ettiin edelleen tärkeäksi. Toisaalta henkilöstön kokemuksista tuli ilmi, että potilaat 
eivät välttämättä luottaneet järjestelmän toimivuuteen. Prosessien sujuvuus ei täl-
löin välttämättä toteutunut. Potilaiden motivaatiota hyväksyä tietojärjestelmä osana 
hoitoprosessia heikensi erityisesti järjestelmässä ilmenevät ongelmat. Mikäli poti-
las ei järjestelmässä olevan vian vuoksi voinut käyttää järjestelmää, vastaanottava 
henkilöstö palasi entiseen henkilökohtaiseen palveluprosessin malliin. Vastaanot-
tavaa henkilökuntaa ei myöskään enää näkynyt potilaille samalla tavalla kuin ennen. 
Henkilökunnan työtoiminta siirtyi järjestelmän käytön myötä pois näkyviltä. Jär-
jestelmän käytön myötä uudet prosessit aiheuttivat tästäkin syystä hämmennystä ja 
epävarmuutta, sekä henkilökunnalle että potilaille: 

”Ja siinä oli semmonen vanha tai vanhempi pariskunta ja kattovat pitkää nau-
haa ja hississä olivat siinä ja tuota sitten tulivat siihen kakkoskerrokseen ja 
sanovat, että mehän tultiin sammaan paikkaan ja meillä tietenkin hissi jatko 
matkaa. Että jos ois ymmärretty, että ois otettu kiinni, että me tehhään ittemme 
kasvottomaksi siellä, että se ihmispolonen kattoo sitä lappua ja yrittää mennä 
sitten, minne sen pittää mennäkään, että meijän olisi pitänyt osata lukea se 
tilanne. Tuli ihan semmonen harmitus molemmilla siinä, että mikä se on tämä 
tietosuoja.”(MRCH1) 

”Saattaahan tuossa nytkin olla joku kysymässä, että olenhan minä varmasti 
ilmoittautunut, kun minä olen nyt näin kauan oottanut. Että siitä saattaa jäädä 
sellainen epävarmuus, että meniköhän tämä nyt varmasti oikein. Se on kuiten-
kin varmempaa, kun ihminen sanoo, että joo joo, kyllä täällä näkyy tämä sinun 
ilmoittautuminen, että oot sie oikeassa paikassa istu vaan.”(SH4) 
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”Ei ole mitään prosessimallia, mutta minä olen käynyt viemässä lapun siihen 
näytölle, että ei toimi ja ilmoittaudu tuohon kansliaan. Ja sitten ne on käyneet 
siitä kysymässä, että mihin pitää mennä.”(SH4) 

Muuttuneiden prosessien myötä henkilöstö ei hahmottanut potilasmääriä samalla 
tavalla kuten aiemmin. Henkilökohtaista palveluprosessia ei enää toteutettu. Orga-
nisaatiossa liikkui potilaita, joita ei välttämättä tunnistettu. Ei myöskään ollut var-
muutta siitä paljonko potilaita ylipäätään oli päivän aikana organisaatiossa käynyt, 
vaikka henkilöstö piti tärkeänä tunnistaa potilaat potilaiksi. Järjestelmän käytön 
myötä muuttuneet prosessit heikensivät henkilöstön mahdollisuuksia seurata poti-
laiden määrää ja kokonaistilannetta: 

 ”Että niitä on sitten nyt paljon enemmän kuin aikaisemmin koska kaikki poti-
laat tuli ennen meille ilmoittautumaan ja me tiedettiin, että ketä tuli. Meillä oli 
niin kuin hallinnassa kaikki mutta nykyisin me ei edes tiedetä, että kuinka pal-
jon potilaita meidän osastolla oikeasti käy.” (SREH2) 

Tietojärjestelmän käyttö vaikutti potilaslaskutusprosessiin työmäärää lisäävästi. 
Lisäksi laadun nähtiin heikentyneen, koska tietojärjestelmä ei tukenut sairaalan ta-
loushallintoyksikön potilaslaskutukseen liittyvää prosessia riittävän luotettavasti. 
Erityisen ongelmalliseksi koettiin järjestelmän käytöstä aiheutuvat laskutustapah-
tumaan liittyvät puutteet. Aiemmin potilaiden osoitetiedot ja puhelinnumerot tar-
kistettiin henkilökohtaisesti palvelutapahtuman yhteydessä. Potilaiden osoite- ja 
puhelinnumerotiedot ajettiin tietojärjestelmään automaattisesti ja säännöllisesti 
myös toisesta henkilö- ja osoitetietojärjestelmästä. 

Uudessa palveluprosessissa potilaiden osoitetiedot ajettiin järjestelmään edel-
leen automaattisesti toisesta henkilö- ja osoitetietojärjestelmästä. Osoite- ja puhe-
linnumerotietojen oikeellisuuden tarkistaminen uudesta järjestelmästä jäi kuitenkin 
nyt potilaalle itselleen. Muuttuneet prosessit hämmensivät potilaita, osoitetietoja ei 
välttämättä nähty tarpeellisena enää tarkistaa, koska järjestelmän ajateltiin hoitavan 
sen automaattisesti. Myöskään henkilöstö ei aluksi hahmottanut prosessimuutok-
sesta aiheutunutta ongelmaa.  Tämä aiheutti jälkikäteen lähetettyjen laskujen li-
sääntymistä ja lisäsi henkilöstön selvittelytyötä myös hoidollisissa yksiköissä enti-
sestään.  

Muuttuneessa prosessissa ei toisin sanoen ollut huomioitu riittävästi potilaiden 
osuutta järjestelmän käytössä. Uusia työprosesseja ei ollut mallinnettu järjestel-
mässä riittävän huolella, koska potilaiden puhelinnumeroita jäi uudessa prosessissa 
tarkistamatta. Potilaita ei välttämättä enää tavoitettu puhelimitse esimerkiksi 
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hoitoon liittyvän kiireellisyyden vuoksi. Henkilöstön työmäärä lisääntyi hoidolli-
sissa yksiköissä, koska puhelinnumeroita jouduttiin kyselemään numerotieduste-
luista.  

Myös muut erilaiset jälkikäteen tehtävät selvitystyöt lisääntyivät, kuten esimer-
kiksi vakuutusyhtiöiden tapaturmaselvitykset.   Henkilöstön huoli ja ahdistus tieto-
järjestelmän tuomasta muutoksesta toimintaprosessissa vaikutti lisäävän laskutus-
tapahtumien vääristymistä pitkän ajan kuluessa. Järjestelmän käytön vaikutus nä-
kyi organisaation virheellisten potilaslaskujen lisääntymisenä ja siten työmäärän 
lisääntymisenä. Myös kokonaisvaltaisen laadun potilaan hoitoprosessissa nähtiin 
heikkenevän. Järjestelmä ei tukenut riittävän luotettavasti potilaan tietoja: 

”Meille [vastaanottava yksikkö] oli suurimmat jonot, kuin sisätaudeilla. Sa-
moin valtaosa niitten laskutuksista hoijettiin siinä samalla, mutta nyt ne ihmi-
set ei juurikaan ennää meillä ilmoittaudu, niin ne jonot on kadonnut, mutta nyt 
niitten jälkikäteen lähetettävien laskujen määrä on paljon suurempi, kuin mitä 
oli silloin.” (SH1) 

”Mutta laskutus on puolestaan lisääntynyt ja sitten on tullut lisää selviteltäviä 
asioita, koska niitä potilaita ei enää tavoiteta siinä luukulla. Niin ne sitten si-
vuuttaa meijät ja meijän pittää kysellä esimerkiksi jotain vakuutusyhtiötietoja 
sitten jälkikäteen jostakin kautta.”(MRAH1) 

”Että kyllä se sillä tavalla varmaan nopeuttaa, mutta sitten siinä on semmonen 
varjopuoli se, että ne henkilötiedot sitten on tarkastamatta. Ihmiset vaan menee 
läpi siitä, että ei niitä tarkista, niillä on vain kiire, että se vastaanotto on tär-
kein. Ei ne ajattele, että mihin se vaikuttaa se, että niitä henkilötietoja pitäisi 
tarkistaa. Niin kuin esimerkiksi puhelinnumerot ei ole siellä oikein ja jos sitten 
niille yritetään soittaa jälkikäteen tai jotakin muuta asiaa, niin sitten jos ei 
löydy tuolta Fonectalta tai tuolta mistä voi kysyä numeroita, niin sitten niitä 
ihmisiä ei saa kiinni.” (MH2) 

”Eli jos asiakas ei käy sanomassa mitään, niin sinne ne väärät tiedot jää ja 
sinne lähti.” (MRCH1) 

”Se että ne tiedot pyssyy ajantasalla edelleenkin, silloin kun ihmiset ilmoittautu 
meille, niin mehän kysyttiin suurin piirtein kaikilta joka käyntikerralla ne yh-
teystiedot, niin ne voivat nyt sen ohittaa. Ilman, että ne sitä korjauttaa niin sitä 
mietitään, että kuinka nopiasti se alkaa vaikuttamaan siihen, että osoitteet ei-
vät ole ajantasalla ja se on riski.”(MRAH1) 
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”Kun onhan niitä, kun joillakin on vielä lankapuhelin… eihän täällä kaikilla 
oo kännykkää, varsinkaan vanhuksilla, eihän ne ossaa semmosta käyttää, eikä 
oo pakkokaan. Ja jos pitää muuttaa ajanvarausta, niin et saa kiinni.” (MRBH2) 

Potilaan palveluprosessia pyrittiin kehittämään, jotta laskutukseen liittyviltä ongel-
milta olisi vältytty. Funktionaalisen organisaation prosesseja arvioitiin kuitenkin 
tehottomiksi, ongelmat koettiin järjestelmälähtöisiksi ja johon henkilökunnalla ei 
ollut mahdollisuutta vaikuttaa: 

”Kyllä juuri, se että se pitäisi olla niin hiottu, että potilas ei todellakaan pääse 
vastaanotolle jos ne osoitetiedot eivät ole oikein.  Että sinne tulisi signaali, että 
ne tiedot eivät ole oikein. Tai että siinähän on se joku merkki, mutta kun ei siitä 
kukaan välitä. Eli sehän on se talon prosessi, joka pitäisi käydä läpi, että tämä 
sujuisi.” (MRCH1) 

Että ainahan siellä tulee jotakin, että pitää oikoa ja näin. Mutta että yllättävän 
paljon minusta kuitenkin on ollut ja niitä ristiriitaisuuksia tulee meille vieläkin. 
Varmaan se siihen prosessiin liittyy kaikkinensa, että se on kaksi vuotta ollut 
nyt käytössä ja edelleen on ongelmaa.” (MRCH2) 

”Täällä olisi tosi paljon kehitettävää todella paljon mitä pitäisi tehä. Niinkö 
että saataisiin asiat toimimaan paremmin ja prosessit sujumaan paremmin 
siinä on iso työmaa aivan kaikkinensa.”(MH7) 

Ne on vaan nämä meidän prosessimme, jotka eivät toimi.  (SH4) 

 Järjestelmästä oli luvattu saatavan raportteja, joilla voitaisiin todentaa potilasvirta 
organisaatiossa ja sitä myöten mahdolliset pullonkaulat prosesseissa. Henkilöstöllä 
ei kuitenkaan ollut mahdollisuuksia ajaa raportteja järjestelmästä itse vaan järjes-
telmätoimittaja ajoi ne kerran kuukaudessa pyydettäessä. Tästä aiheutui kitkaa hal-
linnollisen henkilöstön ja tietojärjestelmätoimittajan kanssa, järjestelmätoimittajaa 
jouduttiin kovistelemaan puuttuvista raporteista.  

Alkuvaiheen toiminnan kannalta olisi ollut tärkeää saada tietää todelliset poti-
lasvirtaukset, jotta henkilöstön työnkuormittavuutta organisaatiossa olisi voitu seu-
rata. Raporttitiedot olisivat mahdollistaneet prosessien lähemmän tarkastelun ja 
henkilöstön siirtämisen pahimmin ruuhkautuneisiin pisteisiin organisaatiossa. Li-
säksi raporteista olisi ollut nähtävissä potilaan odotusajat ja läpimenot hoitoproses-
sien eri vaiheissa. Samoin toiminnan laatuun liittyvien asioiden kuten virheellisten 
tietojen korjaamiseen käytetty aika olisi ollut merkittävä tieto organisaation hallin-
nosta vastaavalle henkilöstölle.  



118 

Järjestelmän käyttäjien olisi tullut päästä vaikuttamaan raporttien tuottamiseen. 
Järjestelmän tuottamaan raportointiin ei ollut toisin sanoen käyttäjien mielestä toi-
mittajan puolelta paneuduttu riittävällä tarkkuudella. Järjestelmän käytön vaikutuk-
sia organisaation päivittäiseen toimintaan ei nähty reaaliajassa eikä toiminnan kan-
nalta tarvittavia prosessimuutoksia pystytty tekemään ajantasaisesti. Raporttien 
puutteellisuuteen ja sen tuottamismalliin oltiin tyytymättömiä organisaation toi-
minnan seurannan kannalta, koska raporteilla olisi ollut erityinen merkitys organi-
saation prosessien kehittämisessä:  

”Ja se kokonaisjärjestelmä millä se myytiin on se että se tuottaa niin paljon 
dataa mitä voidaan hyödyntää toiminnan kehittämiseen. Niin se on kyllä ollut 
se suurin ongelma siinä, että se data mikä tarvitaan siihen toiminnan kehittä-
miseen niin sen saaminen on ollut jonkin verran haasteellista. Mutta onneksi 
on nyt päästy eteenpäin siitä.” (MH8) 

”Ja sitten tuota niin raportointi olisi, jos se olisi saatavilla. Mutta sen tilanne 
on tällä hetkellä vielä niin heikko, että siihen minulla on suuret odotukset sitten 
kun se saadaan tuohon järjestelmään. Että sieltä itse pystyisi ajamaan rapor-
tit…tällä hetkellä me ollaan ihan sen varassa mitä toimittaja toimittaa meille 
raportteja ja siksi se on haasteellinen vielä. Ja sitä kautta olettaisin, että pääs-
tään paremmin sitten myöskin niihin hyötyihin, laatunäkökulmiin ja taas kehit-
tämistoimenpiteisiin. Sen avulla me vasta voidaan oikeasti tehdä niitä päätök-
siä ja toimenpiteitä, että niitä odotellessa. Se raportoinnin puutteellisuus ja se 
että siihen ei ole panostettu riittävän aikaisessa vaiheessa, se on minun mie-
lestä sellainen siis keskeinen väline tämmöisessä järjestelmässä että raportteja 
saadaan. Siihen pitäisi panostaa jo heti alkumetreillä, että mitä tietoja tästä 
tarvitaan niinkö ulos tästä, jotta voidaan taas tehdä päätöksiä tulevaisuutta 
varte. Niin se on nyt vasta niinkö jälkijättöisesti tulossa.” (MH7) 

”Ja sitten pystyy osoittamaan, että tässä oli tämä homma ja näyttää että se 
tökkää. Niin onko oikeasti tällä tavalla ett tilasto kertoo aina tiettyjä asioita 
enemmän ja mikä niihin vaikuttaa ja miten asiat kirjataan ja muuta. Se on 
harmi, että se raporttiasia on ollut kivi kengässä. Muut asiat on kyllä tullut 
hyvin tai kohtuu hyvin. Mutta se on ollut se että sitä on joutunut enemmänkin 
potkimaan tuossa. Ja se on kuitenkin merkittävä asia se, että se raportointi asia 
saadaan kuntoon.”(MH8) 
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Työnkulun muutokset 

Merkittävimmät vaikutukset järjestelmän käytöllä olivat muutokset työnkulkuihin, 
jotka nähtiin laajasti. Työnkulun muutoksilla nähtiin olevan laatuvaikutuksia, 
koska työnkulkujen uudelleenjärjestelyillä oli saatu henkilökohtainen asiakaspal-
veluprosessi siirrettyä kokonaan tietojärjestelmälle. Nämä muutokset saattoivat 
olla merkittäviä henkilöstön kannalta, mutta myös potilaan kannalta. Työnkulun 
muutokset palveluprosessin sujuvuutena nähtiin järjestelmän käytön positiivisena 
vaikutuksena: 

”Potilaan kulkua voi seurata ja siitä on sanottu, että joustavuutta se on tuonut. 
Ja jos joku on jäänyt saapumatta, niin voidaan ottaa listalta seuraava, jos on 
oottanut jo siellä pitkään. Se (Akseli) tuo molemmille sitä joustavauutta sekä 
potilaalle, että työntekijälle.”(MRAH2) 

”Siis työ oli ensin hitaampaa ennen kuin siihen oppi ja oppi tavallaan sen oi-
kean reitin tehä se homma. Täytyi tavallaan hahmottaa se oma työjärjestys, 
että mikä on niin kuin parasta ja viisainta ja että nopeinta ja helpointa. Ja 
tuota niin, en minä oikeastaan osaa sillai tai oikeastaan muista siitä ajasta 
mitään muuta kuin sen että se oli hitaampaa.” (SRFH1) 

Tietojärjestelmän käytön vaikutus päivittäisissä työnkuluissa koettiin kaksijakoi-
sena. Palveluprosessissa henkilökohtainen asiakaspalvelu jäi pois, koska tulotilan-
teen palvelutapahtuma jäi potilaan itsensä tehtäväksi uudella tietojärjestelmällä. 
Tietojärjestelmän vapauttaman työajan tilalle tuli uusia työtehtäviä. Tilanne koet-
tiin ristiriitaisena. Toisaalta järjestelmän piti vapauttaa työaikaa työtehtäville, jotka 
aiemmin jäivät vähemmälle huomiolle, mutta uusia työnkulkuja muodostui uuden-
laisesta palveluosaamisesta ja toimintaympäristöön liittyvästä osaamisesta. Palve-
luosaamiseen liittyvät työnkulun muutokset edellyttivät henkilöstöltä uudentyyp-
pistä tietojärjestelmän käyttäjien ohjausta ja tukea. Henkilöstön täytyi osata koh-
data ja ohjata potilaita luontevasti järjestelmän käytössä. Erityisesti ohjaus korostui 
vanhusten ja neurologisten potilaiden kanssa. Toimintaympäristöön liittyvät työn-
kulun muutokset näkyivät järjestelmän toimintavalmiuden ylläpitämisessä. Henki-
löstölle uusia työnkulkuja muodostui järjestelmän toiminnan varmistamisesta. 

Haasteltavien mukaan muuttuneet työnkulut edellyttivät enemmän tietojärjes-
telmäosaamista, kuin ennen. Potilaita piti ohjata lukulaitteen käytössä ja järjestel-
määnkin liittyi huoltamista. Työnkulkujen muutoksia pidettiin yllättävinä ja työ-
määrää lisäävinä. Järjestelmällä pyrittiin saavuttamaan paras mahdollinen tehok-
kuus ja hyöty, mutta sitä ei koettu voitavan osoittaa. Tähän vaikutti se, että 
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järjestelmävaatimuksissa ei ollut huomioitu riittävästi erilaisia potilaita, kuten van-
huksia, aistivammaisia, eikä siten järjestelmän monenlaisia taitoja vaativia toimin-
toja eri potilasryhmillä sairaalassa.  

Uuden järjestelmän myötä koettiin haluttomuutta muuttaa entisiä työnkulkuja. 
Uudesta järjestelmästä ja sen vaikutuksista sairaalaan ja henkilöstön työhön ei tie-
detty kovinkaan paljon. Toisaalta rutiiniksi muodostuneet toiminnot koettiin turval-
lisiksi. Aiemmassa palveluprosessissa henkilökohtainen asiakaspalvelu koettiin 
laadukkaaksi ja vaikuttavaksi potilastyytyväisyyteen: 

”Mutta minä olen sitä itte miettinyt mielessäni, että mikä se työmäärä mikä 
siihen käytetään ja se saatava hyöty…että onko se ja mikä se on… Tuota ihan 
sillä lailla, että kyllä se aiheuttaa työtä sillä lailla että paljon on neuvontaa 
miten sitä käytetään. Mutta toki aika hyvin jo käyttävät ja osaavat ei siinä enää, 
eli se puoli yllättävän hyvin sujuu. Mutta sitten… monesti tullaan sanomaan, 
että nimeä ei löydy sieltä, ei sano mittään se kone ja siinä sitten selvittele, sel-
vittele viimeiseen asti, että miksi ei… Ja siinä voi olla montakin syytä, joko 
tulee väärällä ajalla tai sitten työntekijä ei ole laittanut sitä ajanvarausta, tai 
joku muu tai sitten jos on …asiakas niin täytyy painaa tuota ja tuota. Sen ko-
neen huolto ei niin mahotonta ole että, mutta kyllä siinä kaikennäköistä on. 
Että kyllä ne tulee sanomaan, että miksi se ei anna paperia tai miksei se toimi…. 
No ei siinä sinänsä mitään vikaa ole ollut, mutta se joko ….asiakas ei ole pai-
nanut siitä oikeasta paikasta tai muuta että Kela-kortti on laitettu väärin päin.” 
(SRDH3) 

”Asiakkaat vähenee, mutta sitten minä mietin sitä, että millä se työaika sitten 
korvaantu mikä niiltä jäi. ”(SRFH2) 

”Mutta toisaalta se on sitten se aika mitä siitä on säästetty, niin siihen sitten 
on tullut hyvin nopeasti kaikkea korvaavia töitä ja järjestelmiä ja kun niitten 
kans menee sitten sitä aikaa, niin en kyllä tiedä, että mitä tässä on säästetty. 
Että siinä on vaan lissääntynyt ne järjestelmät ja työmäärät. Koko ajan tulee 
vaan uutta käyttöön. Se on niin näkyvä osa se ilmoittautuminen ja tapahtuu sen 
kautta” (MRAH1) 
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7.1.2  Tuottavuusvaikutukset 

Tässä alaluvussa analysoidaan empiirisestä aineistosta tunnistettujen tuottavuuste-
kijöiden vaikutuksia etukäteismallin mukaisesti. Luvussa 4.11 on esitetty tietojär-
jestelmän käytön tuottavuusvaikutukset etukäteismallin mukaisesti. 

Käyttäjätyytyväisyys 

Tietojärjestelmän käytön vaikutus käyttäjätyytyväisyyteen nähtiin kaksijakoisena 
sekä myönteisenä että kielteisenä. Tyytyväisyyttä järjestelmää kohtaan koettiin sil-
loin kun sen nähtiin helpottavan työtaakkaa. Potilaan palvelutapahtumasta huoleh-
timinen henkilökohtaisesti on sairaalassa ollut perinteisesti henkilöstön ydintehtä-
viä. Työtehtävät voitiin nyt järjestellä uudelleen ja aikaa jäi enemmän tärkeämpien 
tehtävien hoitoon. Haastateltavista useimmat kertoivat järjestelmän olevan hyödyl-
linen organisaation toiminnalle, sekä tehostavan organisaation toimintaa. Järjestel-
män käyttöönoton myötä henkilöstön työnkuva potilaan palvelutapahtumassa 
muuttui. Potilaan tunnistautuminen ja ajanvaraukselle ilmoittautuminen tapahtui 
nyt potilaan itsensä toimesta järjestelmän kautta, joten henkilöstön suorituskyky 
muissa tehtävissä tehostui ja käyttäjätyytyväisyys lisääntyi: 

”Toimistot on rauhoittunut ja sitten se, että pystyy seuraamaan potilaan saa-
pumista ja kuttumaan sisälle. Ja se työtehtävä, jota olet tekemässä, niin on 
saatu valamiiksi. Niin se potilas voi oottaa ja sitten voit kutsua sisään, silloin 
kun se sulle passaa hyvin.”(SRAH1) 

Käyttäjätyytyväisyys kasvoi myös lisääntyneen käytön myötä. Tähän vaikutti toi-
saalta se, että järjestelmä tuli ajan myötä tutuksi ja järjestelmän lähitukeen oltiin 
tyytyväisiä. 

”Nyt kun se on tullu tutummaksi, nii ihmiset tietää ja tuntee sen, nii kyllä se on 
nyt alkanu suht hyvin pelittämmää.”(SH1) 

”Lähituki on lähinnä näitten työntekijöitten auttamista, että jos sinne täytyy 
jotakin lisätä tai kysyä tai jotakin vaihtaa tai jotakin tämmöstä niin se toimii 
hyvin.”(SRDH2) 

Käyttäjätyytyväisyyttä kokivat ne käyttäjät, jotka pitivät järjestelmää helppokäyt-
töisenä ja työn määrää vähentävänä. Järjestelmän nähtiin tehostavan organisaation 
toimintaa, koska potilaiden siirtyminen palveluprosessissa oli sujuvaa: 
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”Minä ainakin kokisin sen, että on se siinä mielessä, että nopeuttaahan se ja 
kyllähän se sihteerin työtä helpottaa. Kyllähän se helpottaa jos ajattelee että 
nämä kaikki kävisi kuitenkin siinä vielä… nopeuttaa silläkin tavalla että aina 
kun on tällainen henkilökohtainen kontakti niin se vie aikaa.”(SH6) 

Järjestelmän tuottamaan tietoon potilassijainnista oltiin tyytyväisiä silloin kun po-
tilaan palvelutapahtumaan liittyvät merkinnät oli järjestelmässä tehty oikein. Tä-
män koettiin vähentävän henkilöstön selvittelytyötä ja lisäävän aikaa muihin tehtä-
viin:  

”Ja sitte seki, että pääset näkemään sen, että jos potilas ei oo tullu siihen yk-
sikköön, niin pääset kuitenkin näkemään siitä järjestelmästä, että onko se kui-
tenkin ilmoittautunut jonnekin muualle. Että onko se potilas ylipäätänsä ta-
losssa. Nii se on ollu niinku hyvä.”(SH1) 

Tyytymättömyyttä järjestelmään koettiin erityisesti silloin, kun potilaiden ohjauk-
seen ja neuvontaan kului enemmän aikaa. Järjestelmän helppokäyttöisyys ei toteu-
tunut kaikkien potilaiden kohdalla ja henkilöstön aikaa ohjaukseen kului enemmän 
kuin mitä siihen olisi pitänyt: 

”Sitten vaikka oli semmosia ihmisiäkin, jotka oli käynyt sairaalassa ja koitet-
tiin sanoa, että paikat, polit ovat ihan samat paikat, että ei niinkö ole siinä 
mitään muutosta niin ne oli sitten kuitenkin kokonaan eksyksissä, että se niin 
sekoitti niitten ajatukset, että ne ei osannut mihinkään.” (SRFH1) 

”Mutta vanhat ihmiset jännittää, eivätkä välttämättä näe kunnolla ja ovat epä-
varmoja. Niin tuolta niiltä kuulee puhetta, että siis ihan sivukorvallakin käytä-
vällä, että mihin nyt ja mitä tässä pitää nyt tehä ja mihin minä nyt menen ja 
eihän tässä voi tämmöstä nyt ymmärtää tätä kaikkea.  Ja vaikka niitä ohjaakin, 
että käy nyt tuossa automaatilla, niin sitten ne tulee siitä, että mihin nyt seu-
raavaksi.. ja kun kysyn, että mitä se automaatti sanoi, ”niin en minä kattonut.” 
Että siitä saattaa jäädä sellainen epävarmuus, että meniköhän tämä nyt var-
masti oikein…se on just se vanhempi ihminen, joka on haasteellisisin.” (SH4) 

”No justiin riippuu potilaan kunnosta, että mennään helposti sinne auttamaan, 
että miten päin pitää olla se Kela-kortti tai paperi, että se on vähän huonosti 
havaittavissa, että mihin se laitetaan se viivakoodi. Siinä tarvitaan apua, tie-
tenki jos on osoite tai puhelinnumero muuttunut, niin ne korjataan järjestel-
mään ja niin tota ohjataan oikeaan yksikköön jos on aivan hakoteillä…niin.. 
tämmöstä.”(SH1) 
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Käyttäjätyytyväisyyteen vaikuttivat negatiivisesti erityisesti alkuvaiheessa järjes-
telmään liittyvät laatuongelmat, jotka ilmenivät järjestelmän käyttökatkoina orga-
nisaatiossa. Ne vaativat aikaa selvittelytyöhön, sekä potilasohjaukseen: 

”Mutta jos siinä on katkos, niin se sekoittaa tehokkaasti koko talon pakan, se 
on sitte semmonen kaaos. Kun jos se sattuu vaikka aamupäivän kohalle se kat-
kos, niin siinä on loppupäivä ihan sekaisin. Ja sitten ei tiedä että, missä men-
nään ja mikä on tilanne. Ja ihmiset soittelee samoista asioista koko ajan 
meille.”(MRAH1) 

Käyttäjät eivät olleet itse saaneet olla mukana suunnittelemassa työhönsä sopivaa 
järjestelmää. Järjestelmän käyttökokemuksia muista organisaatioista pidettiin hen-
kilöstölle annetun tiedon mukaan kuitenkin hyvinä. Käyttäjätyytymättömyyttä ai-
heutti, että järjestelmän tuloon ei henkilöstöllä ollut liioin vaikuttamismahdolli-
suuksia. Järjestelmää markkinoitiin henkilöstölle sen helppokäyttöisyyden ja sel-
keän käyttöliittymäratkaisun sekä helposti organisaation toimintoihin mukautetta-
vana ratkaisuna. Keskusteluissa tuotiin esille ylimmän johdon tahtotila, muutos, 
joka haluttiin saada aikaan. Tyytymättömien joukossa oli erityisesti määräaikaisia 
henkilöitä, jotka kokivat pelkoa ja epävarmuutta työpaikan menettämisestä. Tuotiin 
esille korvataanko järjestelmällä jonkin henkilöstöryhmän työpanos kokonaan pal-
veluprosessissa: 

”Sehän tuli kauhealla vauhilla, mie vaan muistan että se vaan ilmotettiin, että 
semmonen tulee. Mutta onhan tämä turhauttavaa”(SH4) 

”No ainakin silloin kun se otetaan käyttöön niin siinä vaiheessa pitäisi olla 
enemmän sitä henkilökuntaa ja se tiedonkulku henkilökunnalle, että pystyy sii-
hen vaikuttamaan ja sitä etukäteistietoakin, että mitä se tuo tullessaan.” (MH2) 

”Niinku Akselin kanssa kun se kuitenkin oli aika outo ja varmaan osaltaan oli 
jos ei kaikilla niin oli kuitenkin semmosta sekä työntekijöitten että asiakkaitten 
puolella semmosta vähän vastustusta tai semmosta niinkö miten sen sanoisi 
että niinku odotukset ei ollut korkialla.” (SRFH1) 

”Silloin kun tämä järjestelmä oli tulossa niin silloinhan kaikilla oli kauhea 
huoli, että mitä meille tapahtuu ja meidät korvataan koneilla.”(SRFH2) 

Tietojärjestelmän käyttöönottoa suunniteltaessa oli aiempia työprosesseja käyty 
käyttöönottoa toteuttavan projektiorganisaation kanssa yhdessä läpi. Tarkoituksena 
oli saada yhteneväiset koko organisaation toimintaa tukevat kattavat prosessit te-
hokkaasti käyttöön. Funktionaaliseen organisaatioon liittyen toisistaan poikkeavien 
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prosessien yhtenäistäminen koko organisaation tasolla koettiin haasteellisena ja 
vaikeana toteuttaa. Käyttäjien tyytymättömyys ilmeni myös henkilökohtaisena tur-
hautumisena ja alussa muutosvastarintana. Sen määrään vaikutti järjestelmän vai-
kutus omaan työhön. Uusi järjestelmä ei ohjannut potilasta järjestelmän käytössä 
ja lisäsi entisestään henkilöstön selvitystyötä ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi 
sairaalan poliklinikoiden toiminnalliset erilaisuudet vaikeuttivat yhteisten proses-
sien luomista:  

”Ensin alussa oli tietenkin sitä vastarintaa enemmänkin.”(MRAH2) 

”Tai sitten niillä (potilailla) tuli joku hätä ja tyrkkäs sen lappunsa eikä ottanut 
sitä kuittia ja seuraava meni ja otti sen kuitin ja sitten se oli pakka sekaisin. 
Elikkä se meni aina askeleen eteenpäin se järjestelmä ja sitten siellä oli niitä 
kummallisia, että tuli väärän ihmisen kuitin kanssa ihmettelemään, että miksi 
mulla on tämmösiä aikoja.” (SRFH2) 

”Mutta siitäki on taas tullu negatiivissävytteistä palautetta, että tämä pitää 
mennä niinkö näin, että tämä on niin kankea.”(SRAH1) 

”Että se on sellaista salapoliisityötä selvittää, että missä ne potilaat ovat.” 
(SH5) 

”Niitten toimintatavat on aika paljonkin erilaisia kuin mitä täällä ja sitten sitä 
vastarintaa oli hirveän paljon enemmän….ja meidän työtavat ovat tämmöiset, 
että ei nämä sovi niinku mitenkään yhteen.”(SRFH1) 

Teknologian käyttö 

Teknologian hyväksyntä lisäsi järjestelmän käyttöä. Vaikutukset näkyivät lisäänty-
neenä työn tehokkuutena, koska henkilökohtainen palvelutapahtuma jäi pois. Te-
hokkuuden koettiin lisääntyvän erityisesti henkilöstön ajankäytön hallinnassa pal-
veluprosessissa silloin kun potilaan palveluprosessiin ei liittynyt ongelmia: 

”Nopeuttaa silläkin tavalla, että aina kun on tällainen henkilökohtainen kon-
takti niin se vie aikaa. Kun siinähän saattaa olla, että ei pelkällä osoitetietojen 
ja henkilötietojen ja puhelinnumerotietojen kysymisellä selviä. Siinähän sitten 
monesti tulee sitten keskustelua muustakin asiasta.”(SH6) 

Tietojärjestelmän käyttöön sisältyvät laitteet muuttivat palveluprosessia, koska 
käyttö laajeni potilaan itsensä käytettäväksi. Aiemmin potilasta palveltiin palvelu-
prosessin tulovaiheessa henkilökohtaisesti. Nyt potilaan tuli suoriutua 
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tulovaiheesta itsenäisesti järjestelmää käyttämällä.   Potilaan käyttämästä järjestel-
mästä oli olemassa kahta eri mallia, seinässä kiinni oleva ja lattialla seisova jalalli-
nen malli. Toiminnot järjestelmissä olivat samat. Hyvin pian havaittiin, että erimal-
liset järjestelmät hämmensivät potilaita. Henkilöstölle itselleenkin tuotti hanka-
luuksia ymmärtää järjestelmien erilaisuudet.  Malliltaan erilaisten järjestelmien 
hankintaa perusteltiin niiden paremmalla sijoittelulla organisaatiossa. Tämä kuiten-
kin heikensi henkilöstön kokemusten mukaan alkuvaiheen käyttöä ja vaikutti siihen, 
että potilasohjausta oli enemmän. Tämän koettiin heikentävän omaa työsuoritusta. 
Potilaiden ohjaus keskeytti muuta työtä ja lisäsi selvitystyötä:  

”Mistä näitä pömpeleitä löytyy ja tämän tyyppinen asia vielä. Ja ne pömpelit, 
jotku on seinässä ja jotku taas irrallisia ja jotku taas lattiamallia ja näin ja 
seki sitte aiheuttaa semmosta, että onko tämä nyt eri laite. Ja sitte ku siinä ei 
välttämättä lue, että mihin yksikköön, vaan siinä on semmosilla numerokoo-
deilla, mikä on sitten sekavaa ja huono asia ja asiakkaat haahuilee tuolla käy-
tävillä. Eivät ne välttämättä löydä oikeaa paikkaa.” (SH1) 

Henkilöstön kokemusten mukaan myös potilaiden suhtautuminen uuteen teknolo-
giaan oli vaihtelevaa. Tähän vaikuttivat henkilökohtaiset taidot ja motivaatio käyt-
tää järjestelmää. Toisaalta potilaan kohtaaminen nähtiin tärkeäksi sosiaaliseksi ta-
pahtumaksi. Palvelutapahtuma potilaan kanssa kasvotusten koettiin mielekkääksi 
ja nyt järjestelmän käyttö heikensi tätä. Tilanne koettiin osittain ristiriitaisena ja 
järjestelmän käytön vaikutukset organisaation palveluprosessissa negatiivisina. 
Vaikka potilaiden hyvä palvelu edellytti henkilökohtaista vuorovaikutustilannetta, 
aikaa siihen ei ollut riittävästi. Toisaalta odotettiin, että järjestelmän käyttö toisi 
työhön tehokkuutta ja potilaat suoriutuisivat järjestelmän käytöstä itsenäisesti: 

Ne (potilaat) pyörii ihan tosissaan täällä ja ne ovat ihan hädissään, kun ne 
eivät ymmärrä sitä, että täällä ei enää ykkösenä olekaan se asiakaspalvelija 
vastassa vaan se on se Akseli. ”(SREH1) 

”Ite tykkään kyllä, että on ihan mukava tehdä sitä työtä, että en jäisi kaipaa-
maan itseilmoittautumisjärjestelmää välttämättä jos sitä ei yhtäkkiä enää olisi.” 
(SREH2) 

”No sitten katoin, että mihin he on menossa ja ohjasin oikeaan paikkaan ja nyt 
se kaikki on lähtenyt multa pois. Eli periaatteessa sen koneen Akseli ilmoittau-
tumislaitteen pitäisi hoitaa se kaikki minun puolesta.”(SH4) 
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Käyttäjien vaatimuksia ei ollut huomioitu järjestelmän toteutuksessa, joten sen toi-
minnallisuus ei suoraan soveltunut organisaation työtapoihin ja prosesseihin. Tästä 
huolimatta järjestelmän käyttöä laajennettiin organisaatiossa. Järjestelmän käyttö 
ei tukenut kaikkia organisaation palveluprosesseja. Nämä erot johtuivat funktio-
naalisen organisaation toiminnan erityisyyksistä, jotka aiheuttivat isoja eroja pal-
veluprosessissa. Esimerkiksi sisätautien poliklinikalla toimi useita eri sisätau-
tierikoisalojen vastaanottoja, kun taas jonkun suppeamman erikoisalan poliklini-
kalla vastaanottoja oli vähemmän. Palveluprosessissa henkilöstön roolit olivat sel-
vät, mutta järjestelmän käytön myötä uusien työtehtävien määrä oli lisääntynyt.  
Henkilöstölle syntyi kokemus, että järjestelmän käyttö kuormitti entisestään eikä 
sen tehokkuutta oman työn kautta tunnistettu: 

”Mutta ei ole kyllä helpottanut minun työtä.”(SH5) 

”Että kuormittaa tosi paljon toisina päivinä. No onhan se semmonen, että jos 
on kiire, niin me jouvumma juoksemaan. Ja jos on niin, että me ollaan ihan 
yksin, niin sehän se sitten on, että miten siinä sitten toimitaan. Jos se alkaa 
kuormittamaan, niin se kuormittaa sitten meidän muutakin työtä.” (MRBH1) 

”Että se on tavallaan nyt meille tullut se kuormitus ja pullonkaula on vaihtanut 
paikkaa.” (MRBH2) 

”No työtehtävät on sillä tavalla muuttunut, että ennen kun ne ihmiset kävi tul-
lessa niin nyt se on sitten toisin päin, kun ne palaavat sieltä, että se on niinkö 
vähän se aikajärjestys tullut vähän erilaiseksi.” (MH2) 

”Ite olen vaan miettinyt, että työmäärä on pömpelin vuoksi lisääntynyt, näin 
minä olen kokenut.” (MRCH1) 

Järjestelmän käyttöön toivottiin myös riittävää johdon tukea. Ei ollut tavatonta, että 
järjestelmää ei käytetty tai vain osa henkilöstöä käytti sitä. Järjestelmän osittainen 
käyttö aiheutti ongelmia koko palveluprosessissa, koska potilaan siirtäminen jär-
jestelmän kautta seuraavalle vastaanottajalle estyi. Tämä lisäsi selvittelytyön mää-
rää ja hidasti työtä. Organisointia ja muutoksien johtamista yksiköihin kaivattiin 
enemmän:  

”Ihan ylemmältä taholta joku linjaus, että nyt käytetään näitä ja näitä ohjelmia 
ja kaikki käyttää niitä.” (MH3) 

”Mutta vaikka on sanottu, niin ne ei aina käytä sitä ja toinen on se, että kun on 
ollut puhetta, että vaikka se lääkäri kutsuisikin sen potilaan sillä Akselilla sinne 
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sisään, niin sen jälkeen se pitäisi kääntää sille hoitajalle. Joka taas kutsuisi 
sillä Akselilla sen potilaan sisälle. Niin siinä on toinen ongelma, koska sitten 
hoitajat eivät välttämättä suostu käyttämään sitä Akselia. Eli sitten ne (potilaat) 
tulee tuohon mulle kysymään, että minä tulin lääkäriltä pois, että mihinkä minä 
nyt menen seuraavaksi.”(SH4) 

Vuorovaikutus 

Tietojärjestelmän hyödyllisyyttä organisaatiolle kuvattiin sen tuoman uuden palve-
luratkaisun vuoksi. Hyödyt näkyivät henkilöstölle järjestelmän helppokäyttöisyy-
tenä ja potilaille joustavina siirtymisinä hoitopolussa organisaation sisällä. Käyttä-
jien tyytyväisyys järjestelmään näkyi erityisesti potilaan sijaintitiedon saatavuu-
della organisaatiossa. Tiedon jakaminen järjestelmän avulla hyödytti kaikkia osa-
puolia ja siten koko organisaatiota. Vuorovaikutus oli toimivaa: 

”Siinä on hyvä se, että siinä näkee sen päivän ohjelman, eli siinä näkee kaiken 
sen mitä sillä potilaalla on ja jos sitä käytetään oikein, niin se näyttää sen, että 
missä vaiheessa se potilas on menossa. Me nähdään, että onko se vaikka siellä 
kirurgian poliklinikalla edelleen, vai onko se jo saapunut sisätautien poliklini-
kalle ja jos on saapunut, niin kuinka monta minuuttia sitten. Eli me tiedetään 
missä se potilas on.”(SH4) 

Järjestelmässä oli alkuvaiheessa hidastelua, joka vaikeutti työntekoa. Käyttäjät ku-
vasivat järjestelmän hidastelun ja siitä aiheutuvan negatiivisuuden tunteen olevan 
riittävä perustelu olla käyttämättä järjestelmää. Järjestelmässä esiintyi myös tallen-
nusviiveitä ja siihen kirjautuminen saattoi kestää:  

”Se on hirveän vaikeaselkoinen käyttää se Akseli. Minä en ole koskaan keren-
nyt kirjaamaan ketään ulos, koska siinä kestää niin kauan, että minä pääsen 
sinne koko järjestelmään, niin se on aivan yhtä tyhjän kanssa. Siinä on se tietty 
viive ennen kuin se sitten on kuitattu.” (SREH1) 

7.2 Empiirisen aineiston analyysissä löytyneet vaikutukset 

Tässä alaluvussa raportoidaan empiirisestä aineistosta tunnistettuja laatu- ja tuotta-
vuusvaikutuksia.  Empiriasta tunnistettuja vaikutuksia verrattiin etukäteismalliin ja 
koska kirjallisuudesta ei löydetty niille vastineita ne listattiin erilliseen Excel- tau-
lukkoon. Tämän jälkeen vaikutushavaintoja vertailtiin etukäteismallissa 
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esitettyihin laatu- ja tuottavuusvaikutuksiin. Sen jälkeen voitiin päätellä mitkä vai-
kutukset kuuluvat laatuvaikutuksiin ja mitkä tuottavuusvaikutuksiin. Lopuksi em-
piiriset löydökset listattiin ja sijoitettiin sivulla 139 olevan Kuvan 9 mukaisesti 
laatu- ja tuottavuusvaikutuksiin.  

Pelko potilaan hyvinvoinnista 

Tietojärjestelmän käyttö muutti potilaan palveluprosessia. Henkilökohtainen pal-
veluprosessi jäi pois.  Perinteisesti potilaan ja henkilökunnan vuorovaikutus on 
nähty tärkeäksi palvelutapahtumassa. Potilaan hyvinvointia sairaalassa ollessa on 
voitu samalla seurata. Haastateltavien kertomuksista näkyi huoli potilaan hyvin-
voinnista.  Erityisesti vanhusväestön pelko käyttää järjestelmää myös tunnistettiin. 
Aineistosta oli lisäksi nähtävissä, että esimerkiksi osoite- ja puhelintietojen puut-
teellisuudet koettiin riskiksi, koska puutteellisilla yhteystiedoilla potilaan hoitoon 
pääsy saattoi viivästyä. Välttämättä potilasta ei viivästymättä tavoitettu, vaikka hoi-
don ajankohtaan olisi tullut syystä tai toisesta muutos, josta potilaalle oli viipymättä 
ilmoitettava: 

”Että ihmiset on niin jännittyneitä, kun ne tulevat sairaalaan, niillä on ensin 
sen oman sairautensa kanssa. 

Niin, se on aivan sama onko nuori taikka vanha, kun on sairas, kyllä ne nuo-
retkin tulevat tuohon neuvontaan, kun ovat ensimmäistä kertaa, että miten tuo 
toimii.” (MRBH2) 

”Että kyllä niitä vanhojakin pitää muistaa siinä, että niinhän minä tullaan ite-
kin joskus höppänänä tuohon kattelemaan.”(MH2) 

”Että siitä on hirveästi tullut palautetta, että kun koneen kanssa joutuu jutte-
lemaan joka paikassa. Niin voisiko ajatella, että kun ihminen on jo muutenkin 
sairas, niin hän sitten saisi edes jonkun näköisen tuen ja turvan siinä tilan-
teessa. Ja voisi tulla ihmiselle sanomaan, että olisin nyt menossa sinne ja tänne, 
että olenko oikeassa paikassa.” (SRH2) 

”Nimenomaan se ja just se, kun aikaisemminhan se on ollut, että kun se on 
ollut se sihteeri, joka on tarkistanut ne osoitetiedot ja puhelinnumerot.  Siinä-
hän on tietenkin vaarana sekin, että jos tulee joku kiireellinen soitto ja siellä 
on väärät tiedot niin niitä joutuu sitten hakemaan.”(MRCH2) 
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Epävarmuus  

Järjestelmän käyttö aiheutti osassa käyttäjiä ja potilaissa pelkoa ja epävarmuutta. 
Pelot liittyivät laitteen teknisyyteen ja sen käytön osaamiseen. Haastateltavien mu-
kaan järjestelmään liittyvä pelko selitetiin uudenlaisella palveluprosessilla, jossa 
järjestelmän käyttäjinä olivat nyt sekä potilas että henkilöstö. Epävarmuus liittyi 
järjestelmän tahattomaan virheelliseen käyttöön, siitäkin huolimatta, että henkilös-
töä oli koulutettu käyttöönottoa toteuttavan projektiorganisaation puolesta. Potilai-
den ohjauksesta vastasi henkilöstö. Organisaation toiminnalle prosessien toimivuus 
ja joustavuus koettiin erityisen tärkeinä, eikä järjestelmään liittyvää yhteistä henki-
löstön ja potilaan välistä käyttötaitoa pidetty aukottomana. Epävarmuutta aiheutti 
myös mahdolliset yhteiskäyttöongelmat, jonka johdosta potilaan pääsy vastaan-
otolle estyisi, tai ainakin myöhästyisi. Tekniseen laitteeseen ei luotettu, vaan luo-
tettiin enemmän ihmiseen. Järjestelmän käyttöön ja siihen liittyvään potilaan oh-
jaukseen liittyi epävarmuutta ja vaikeutta. Ajateltiin, että järjestelmän pitäisi pystyä 
suorittamaan sille asetetut tavoitteet ja toteuttamaan potilaan palveluprosessin su-
jumisen ilman henkilöstön osallistumista. Epävarmuutta aiheutti myös ”joutumi-
nen” mukaan potilaan palveluprosessiin. Välttämättä ei hahmotettu potilaan tapah-
tuman tilaa, vaan tämä vaati ylimääräistä selvittelyä ja paneutumista:  

”Yleensä on saattanut olla se kauhistunut reaktio ensimmäisenä, kun on tuom-
monen laite. Että miten siihen, kun en mie ossaa sitä käyttää, eikä …..mutta 
että sitte kun sitä on siinä vähän ohjattu, niin että ohjataan lissää vaan tarvit-
taessa. Ne eivät anna mitään mahdollisuutta siihen, että joutuisivat sitä laitetta 
käyttämään, niin pelkäävät sitä.” (SRHA2) 

”Joissakin paikoissa koetaan se, että jos potilas ei ite selviä siitä ilmoittautu-
misesta siinä Akseliautomaatilla, niin hänhän haluaa kysyä henkilökunnalta 
neuvoa. Niin se koetaan jotenkin niin hirveän vaikeaksi… että työntekijä on 
jotenkin, että onko hän niin epävarma siinä tilanteessa sitten, että pitää neuvoa. 
Niin se tuntuu välillä raskaalta joistakin työntekijöistä. Että kun pitää neuvoa, 
vaikka on tämmönen järjestelmä.”(SRHA2) 

Ongelmien ratkaisu 

Järjestelmässä esiintyvien ongelmien ratkaisemiseksi henkilöstöllä oli vain heikot 
taidot. Järjestelmään liittyviä teknisiä ongelmia ratkoivat järjestelmän pääkäyttäjät 
ja järjestelmätoimittaja. Haastateltavat kokivat, että järjestelmän 
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ongelmatilanteisiin ei ollut tarpeeksi työkaluja, joilla he olisivat voineet ratkaista 
ongelmia. Järjestelmään liittyvät ongelmat saattoivat keskeyttää sekä henkilöstön 
työnkulun että potilaan palveluprosessin. Toisaalta aina ei osattu myöskään hah-
mottaa, että minkä tyyppisestä ongelmasta oli milloinkin kysymys. Järjestelmän 
toimivuus oli kuitenkin toiminnan sujuvuuden kannalta keskeistä. Henkilöstöllä ei 
ollut mahdollista aina ennakoida tulevia yllättäviä ongelmia, joten myös ongelman-
ratkaisu lykkääntyi. Vaikka järjestelmäongelmia pyrittiin ratkaisemaan organisaa-
tiossa heti huomaamisen jälkeen, ne ehtivät yleensä toiminnan luonteesta johtuen 
suurentua ja ratkaisu viivästyi: 

”Mutta ei ole niitä työkaluja annettu, että voitaisiin tehä niitä…mutta muuten 
kattelemma, että mikä on ongelmana.” (SRHA2)  

”Joo, eli sitte kun se ei toimi, niin sitten me ei pystytä tekemään yhtään mitään.” 
(MH2) 

”Ei me pystytä tekemään niille mitään muuta kuin vaihtamaan sen paperin, 
että niihin on aina ne tukihenkilöt siihen kutsuttava ja ne on sitten soitelleet 
sitten tuonne atk-tukeen.”(SH4) 

”No tänä päivänä viimeksi oli siellä yhessä odotusaulassa, niin oli vaan rat-
taitten kuva.”(SH5) 

Kuormittavuus 

Järjestelmän käyttö lisäsi henkilöstön kuormittavuutta. Vaikutukset näkyivät erityi-
sesti silloin, kun potilasprofiilin kuului vanhusväestöä, muistisairaita tai muita neu-
rologisia sairauksia sairastavia potilaita. Myös muut aistivammaiset ja ulkomaalai-
set potilaat tarvitsivat lukulaitteen käytössä ohjausta. Organisaation palveluproses-
sien muutosten myötä henkilöstö joutui ohjaaman potilaita vastaanottoaulaan asti. 
Kuormittavuus lisääntyi, jos päivän aikana opastettavia potilaita oli paljon. Edes-
takainen kulkeminen oman työpisteen ja järjestelmän lukulaitteen sekä hoitavan 
yksikön välillä koettiin fyysisesti raskaana. Lisäksi järjestelmässä esiintyneet vika-
tilanteet ja käyttökatkot, joita varsinkin käytön alkuvaiheessa oli viikoittain, aiheut-
tivat sen, että henkilöstö joutui omien töiden lisäksi ohjaamaan potilaita enemmän 
vastaanottopisteisiin perille asti: 

 ”Joo, on semmoset, jotka on omatoimisia, mutta sitte semmoset jotka on huo-
nokuntoisia potilaita, niin kyllä tarvivat apua ja mennään auttamaan sitte siinä 
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ja ….Että kyllä niin tota, pyytävät helposti apua siinä. Niin se riippuu niin siitä 
potilaasta. No justiin riippuu potilaan kunnosta, että mennään helposti sinne 
auttamaan, että miten päin pitää olla se Kela-kortti tai paperi, että se on vähän 
huonosti havaittavissa, että mihin se laitetaan se viivakoodi. Siinä tarvitaan 
apua, tietenki. ”(SH1) 

”Mutta tulee asiakkaita, jotka pittää neuvoa pitemälle, pittää neuvoa ihan 
tuonne poleille asti ja sitten vielä vähän pitemmällekin.”(MRBH1) 

”Mie sanoin, että no mie lähen sulle näyttämään, että missä se on ja mie lähin 
näyttämään…ja se kysy minulta, että menenkö minä ihan tuonne perille…mie, 
että mene vaan…. että sillai on kyllä, että niitä joutuu ihan viemään kyllä… 
saa tuossa laukkoa niin että…ei ne ihmiset ossaa…ne jättää lapun siihen. ”Se 
on niin, että tuntuu että mie oon saan laukkoa siinä koko päivän.”((MRBH2) 

Paluu entiseen 

Järjestelmässä esiintyneet käyttökatkot ja ongelmat vaikuttivat organisaation toi-
mintaan jopa lamauttavasti. Järjestelmäongelmien aikana aiempi henkilökohtainen 
palveluprosessi ja tietojärjestelmä jouduttiin ottamaan käyttöön. Yhtäkkiset ja en-
nakoimattomat tietojärjestelmän ongelmat muuttivat organisaation prosesseja mer-
kittävästi. Henkilöstön täytyi sekä selvittää järjestelmässä ilmenevää ongelmaa että 
osata ohjata potilaita prosessissa samanaikaisesti. Viimeksi mainittuun henkilös-
töllä oli osaamista, koska tämä tarkoitti palaamista entiseen palveluprosessiin ja 
henkilökohtaiseen palveluun. Ensimmäiseen ei oma osaaminen välttämättä saa-
dusta koulutuksesta huolimatta riittänyt, vaan siihen tarvittiin lähituen ja viime kä-
dessä järjestelmätoimittajan tuki.  Työnkulut muuttuivat henkilöstön kokemusten 
mukaan hallitsemattomaksi, koska oma rooli järjestelmän ongelmien ja potilaiden 
ohjauksen kanssa poikkeustilanteessa koettiin riittämättömäksi.  Vaikutus saattoi 
olla organisaation toiminnalle jopa kaoottinen. Järjestelmäongelmat, joissa järjes-
telmää ei voinut käyttää uuden prosessimallin mukaisesti palveluprosessissa tuot-
tivat ongelmia erityisesti silloin, kun potilasmäärät olivat suuria. Yhtäkkiset käyt-
tökatkot sekoittivat hetkessä organisaation palveluprosessin. Paluu entiseen henki-
lökohtaiseen palveluprosessiin koettiin henkilöstön mukaan työlääksi ja suunnitte-
lemattomaksi. Uuden järjestelmän myötä luoduista prosesseista tuli luopua, koska 
ne eivät tukeneet enää poikkeustilanteen palveluprosessia. Toisaalta henkilöstön 
kokemusten mukaan osaamista ei välttämättä enää ollut riittävästi ja tarpeeksi no-
peasti vanhan palveluprosessin käynnistämiseen: 
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”Ja se kyllä hankaloittaa sitten. Että tuommonen järjestelmä, joka on otettu 
käyttöön ei sitte pelitäkkään, niin siinä on sitte taas. Juostaan ees taas ja il-
moitetaan hoitajialle, potilaille ja lääkäreille, että nyt onki tullu potilas ja istuu 
ja oottaa, tän tyyppisiä. Sitte mennään vanhalla tyylillä. Sehän hankaloittaa 
sitä, ettei potilas pääsee sinne lääkärin vastaanotolle niinku on sovittu. Mutta 
kyllä ne tilanteet hankaloittaa sitä.”(SH1) 

”Ja jos ei tännään pelitä, niin ei sitte… mennään vanhanaikaisesti. Mutta sekin 
on sitten, että ihmiset eivät enää taho muistaa, että miten toimittiin ennen Ak-
selia. Se tuottaa sitten taas oman haasteensa…..pää on tyhjä:” (SRAH2) 

”Niin, siellä sitten mennään vanhaan malliin ja se sitten sekottaa koko toimin-
nan siltä hetkeltä.”(MH2) 

Opastus ja opasteet 

Potilaskulkua ohjaavat organisaation opasteet koettiin puutteellisiksi. Uuden järjes-
telmän myötä opasteilla oli entistä suurempi merkitys potilaan palveluprosessissa, 
koska potilaan tuli opasteiden avulla osata siirtyä oikeaan paikkaan. Haastatelta-
vien mukaan puutteelliset opasteet lisäsivät henkilöstön työmäärää, koska potilaita 
tuli ohjata enemmän. Lisäksi organisaation opasteissa olevat erilaisuudet hämmen-
sivät potilaita. Opasteilla pyrittiin ohjaamaan toiminta ja tilat toisiinsa. Henkilöstön 
kokemusten mukaan järjestelmän käyttö vaikutti siihen, että prosessien sujuvuuden 
takaamiseksi oli tarpeellista järjestää erillinen aulahenkilö opastamaan potilaita 
sekä järjestelmän käyttöön että organisaatiossa oikeaan paikkaan.  

Opasteet eivät tukeneet työprosessien sujuvuutta eivätkä henkilöstön ja poti-
laiden osaamista. Työprosesseja ei voitu tehostaa esimerkiksi, jos tilatarpeet muut-
tuivat, koska opasteet nähtiin puutteellisina ja potilaiden ohjaukseen olisi mennyt 
enemmän aikaa. Opasteiden merkitys potilaille tuli entistä merkityksellisemmäksi, 
koska potilaan palveluprosessi uuden järjestelmän myötä muuttui itsenäisemmäksi. 
Järjestelmän käyttö ja palveluprosessin muutos vaati potilailta entistä selkeämpiä 
navigointitaitoja organisaation tiloissa, huolimatta siitä, että potilaat tunsivat paikat 
entisestään. Opasteet aiheuttivat myös turhaa viivästymistä ja odottamista, mikäli 
potilas joutui etsimään oikeaa paikkaa. Potilaan opastamisketju ei ollut katkeama-
ton eikä organisaation sisällä tapahtuva jatko-ohjautuminen ollut sujuvaa. Järjes-
telmän tuottaman vastaanottoaulatiedon ei nähty olevan riittävän selkeä, jotta poti-
laat olisivat osanneet ohjautua oikeaan paikkaan: 
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”Mutta tuota niin, sitte se meillä on vielä kesken tämä yleisopastus. Niin täällä 
nuo kyltit ynnä muut, mitkä vielä on niin, se tietenki aiheuttaa omat ongel-
mansa. Onhan niitä tietenkin yritetty laittaa tämän Akselin kautta kylttejä niitä 
aula ja poliklinikan opasteita.”(SRAH2) 

”Ihan varmaan hyvä, kun vaan oppivat sitä käyttämään ja sitten kun meillä on 
niin huonot nuo opasteet.” (MRBH2) 

”Meillä on potilaita niin kun ne tulee siitä hissistä ulos niin he eivät tiedä että 
mitä tehdä, että laitosapulaiset joutuu järkiään kun he kulkevat paljon siinä 
käytävillä, niin he ohjaavat heitä että teidän pitää nyt sitten käyttää sitä Kela-
korttia tässä tai sitä lappua jos niillä on se, niin tässä käyttää.”(SH6) 

7.3 Tutkimustulosten yhteenveto 

Tässä alaluvussa esitellään empiirisessä tutkimuksessa havaitut tietojärjestelmän 
käytön laatu- ja tuottavuusvaikutukset sairaalaorganisaatiossa.  

Käyttäjillä tarkoitetaan loppukäyttäjiä, henkilöstöä ja potilaita, jotka käyttävät 
tietojärjestelmää.  Käytöllä tarkoitetaan itse järjestelmän käyttöä. Käyttäjän omilla 
tiedoilla, taidoilla ja uskomuksilla on vaikutusta järjestelmän käytön laajuuteen ja 
tiheyteen.  Järjestelmän käyttöä käytetään myös onnistumisen mittaamiseen. Toi-
saalta sairaalaorganisaatiossa tietojärjestelmän onnistunutta käyttöä on vaikeampi 
mitata, koska sen käyttö on yleensä henkilöstölle pakollista. 

 Tyytyväisyys järjestelmään ja järjestelmän laatuun kuvaa käytön laajuutta. 
Tietojärjestelmä on tietojenkäsittelylaitteista, tiedonsiirtolaitteista tai ohjelmistosta 
koostuva järjestelmä, jota käyttäjät käyttävät tehostaakseen tai helpottaakseen jo-
tain toimintaa.  

Laatu- ja tuottavuusvaikutukset kuvaavat niitä vaikutuksia, joita käyttäjät saa-
vat aikaan käyttäessään tietojärjestelmää. Nämä vaikutukset voivat olla pieniä, jol-
loin niiden vaikutukset eivät vaikuta koko organisaatiossa, vaan pelkästään yhden 
käyttäjän kohdalla. Tällainen vaikutus voi olla esimerkiksi yksittäisen käyttäjän 
vastustus järjestelmää kohtaan. Tällöin tämä ei ole merkittävä vaikutus koko orga-
nisaation kannalta. Merkittävät vaikutukset ilmenevät koko organisaation tasolla, 
kuten esimerkiksi työnkulkujen muutokset, joilla voi olla sekä laatu- ja tuottavuus-
vaikutuksia koko organisaatiossa.  

Käyttäjien käyttäessä järjestelmää vaikutukset koskevat sekä käyttäjiä, että 
koko sairaalaorganisaatiota. Vaikutukset eivät suoranaisesti kohdistu terveyden-
huollon toimintaympäristöön, vaan välillisesti, jonkin ajan kuluessa. Järjestelmän 
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käyttöön vaikuttaa käyttäjien tiedot, taidot, asenteet ja uskomukset. Myös sairaala-
organisaation monimuotoisilla rakenteilla on vaikutusta järjestelmän käytön lopul-
lisiin laatu- ja tuottavuusvaikutuksiin. 

Henkilökohtainen osaaminen vaikutti järjestelmän myöhempään käyttöön. 
Oman työn ohessa oppiminen ei ollut mielekästä, koska järjestelmän yhtäaikainen 
käyttö ja käytön opettelu heikensi työtehoa ja huonosi työnlaatua. Järjestelmän 
käyttö vaikutti prosessien toimivuuteen kaksijakoisesti. Toisaalta vaikutukset olivat 
organisaation prosesseja joustavoittavia, mutta toisaalta kuormittavia. Tähän vai-
kutti funktionaalisen organisaation erilaiset toiminnot ja potilasaineiston erilaisuus.  

Vaikutukset työnkulkuihin oli merkittävät ja nähtiin ristiriitaisina. Järjestelmän 
vapauttaman työajan tilalle tuli uusia tehtäviä. Potilaan ohjaukseen järjestelmän 
käytössä meni enemmän aikaa, samoin järjestelmän toimintavalmiuteen tarvittiin 
henkilöstön teknistä osaamista. Vaikutus näkyi myös työn vaativuudessa, koska uu-
den järjestelmän tuomat prosessimuutokset veivät henkilöstöltä enemmän aikaa.  
Käyttäjätyytyväisyys järjestelmään ilmeni sen käytön helppoutena ja helppona 
opittavuutena. Käyttäjätyytyväisyyteen vaikutti henkilöstön aiempi koulutustaso ja 
aiempi tietojärjestelmän käyttökokemus.  

Järjestelmän käytön vaikutusta koko sairaalaorganisaation toimintaan ei voinut 
arvioida luotettavasti, koska sitä ei ollut otettu koko organisaation tasolla käyttöön.  
Järjestelmän käyttö koettiin hyödylliseksi. Silloin kun järjestelmä toimi ja palvelu-
prosessi sujui, sen vaikutus organisaation koettiin työtä joustavoittavana ja toimin-
taa tehostavana.  Työnteko oli joustavaa, eikä palveluprosessiin liittynyt vaivannä-
köä. Ongelmallisena pidettiin potilaan osoite- ja puhelinnumerotietojen puutteelli-
suudet, mitä järjestelmän käyttö aiheutti. Tällä oli vaikutusta virheellisten laskutus-
tietojen lisääntymiseen ja niiden käsittelyyn. Järjestelmän puutteelliset raportit ei-
vät tukeneet sairaalaorganisaation toiminnan, eikä laatujärjestelmän kehittämistä. 

Empiirisestä aineistosta kumpusi seuraavat kuusi uutta ilmentymää:  
Pelko potilaan hyvinvoinnista aiheutti huolta henkilökunnassa. Erityisesti oltiin 
huolissaan tukea ja opastusta tarvitsevista potilaista. Huonokuntoiset ja vanhuspo-
tilaat jäivät heikolle huomiolle palveluprosessissa. Potilaiden voinnin tilaa ei seu-
rattu aulassa. Osoite- ja puhelinnumeroiden puutteelliset tiedot aiheuttivat huolta 
mahdollisesta potilaan hoitoon pääsyn viivästymisestä. 

Epävarmuutta käyttää järjestelmää esiintyi. Ilmoittautumisjärjestelmän luku-
laite aiheutti erityisesti vanhuspotilaissa epävarmuutta ja pelkoa, ja järjestelmään 
liittyvää opastusta pidettiin työläänä ja aikaa vievänä. Omat työt lykkääntyivät, jos 
potilasta piti opastaa ja ohjata pidemmälle organisaation vastaanotoille. 
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Ongelmien ratkaisuun ei aina riittänyt oma osaaminen. Järjestelmään liittyviä 
teknisiä ongelmia ei myöskään osattu tunnistaa. Henkilöstöllä ei ollut riittävää 
osaamista, vaan ongelmien ratkaisussa tarvittiin pääkäyttäjien, tietohallinnon ja jär-
jestelmätoimittajan apua.  

Tietojärjestelmän käyttö kuormitti henkilöstöä. Potilaiden opastamiseen ja oh-
jaukseen kului aikaa. Organisaation toiminnan luonteesta tai potilasaineistosta joh-
tuen järjestelmän käyttöön liittyvää ulkopuolista opastusta jouduttiin lisäämään. 
Tietojärjestelmän käytön vaikutus näkyi erityisesti siinä, että potilaan ohjaukseen 
sairaalan sisällä vaadittiin enemmän henkilöstön aikaa. Työ koettiin kuormittavaksi, 
koska potilaita jouduttiin ohjaamaan järjestelmän luona ja ohjaamaan oikeaan vas-
taanottavaan yksikköön. 

Ennakoimattomat järjestelmäongelmat tai käyttökatkot aiheuttivat sen, että or-
ganisaatiossa täytyi palata entiseen henkilökohtaiseen palveluprosessin malliin. 
Tämä koettiin työlääksi ja paluu entiseen henkilökohtaiseen palveluprosessiin se-
koitti organisaation toiminnan päiväjärjestyksen. Kaoottisuutta lisäsi erityisesti se, 
että potilaiden tilaa hoitoprosessissa ei nähty reaaliajassa ja potilaita jouduttiin et-
simään sekä ohjaamaan ja opastamaan sairaalassa oikeaan paikkaan.  

Organisaatiossa olevat opasteet sekä järjestelmässä olevat vastaanottohuoneen 
tiedot eivät tukeneet järjestelmän käyttäjää. Järjestelmän kuitissa oleva aulatieto ei 
opastanut käyttäjää riittävällä tarkkuudella ja henkilöstön työmäärä lisääntyi, koska 
potilaita piti ohjata oikeaan vastaanottoaulaan. Ilman henkilökunnan ohjausta poti-
laat ohjautuivat organisaatiossa väärin paikkoihin, tai eivät osanneet kulkea orga-
nisaatiossa. Henkilöstön aikaa kului lisäksi potilaiden ajanvaraustietojen selvitte-
lyyn ja ohjaukseen oikeaan vastaanottohuoneeseen sairaalassa. 
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8 Pohdinta 
Tässä tutkimuksessa analysoitiin tietojärjestelmien käytön vaikutuksia sairaalan 
tuottavuuteen ja laatuun palveluhenkilöstön kokemana. Kokemuksia tarkasteltiin 
tietojärjestelmän käytön kautta. Tutkimukseen osallistuivat sairaalan palveluhenki-
löstön 21 työntekijää. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostui näiden henkilöiden 
teemahaastatteluista. Tässä luvussa tuloksia tarkastellaan tutkimuskysymyksen 
mukaisesti. Lisäksi arvioidaan tutkimuksen tieteellistä ja pragmaattista kontribuu-
tiota ja esitetään jatkotutkimusideoita.  

8.1 Tietojärjestelmän käytön vaikutus laatuun ja tuottavuuteen 
sairaalaorganisaatiossa 

Tässä alaluvussa vastataan luvussa 1.4. esitettyyn tutkimuskysymykseen ja tarkas-
tellaan tuloksia. 
Tässä tutkimuksessa haettiin vastausta seuraavaan tutkimuskysymykseen: 

Mitkä ovat tietojärjestelmän käytön laatu- ja tuottavuusvaikutukset sairaala-
organisaatiossa palveluhenkilöstön kokemana?  

Tämän tutkimuksen mukaan tietojärjestelmää käyttivät sairaalaorganisaatiossa po-
tilaat ja henkilöstö. Järjestelmän käytön laajuuteen vaikuttivat käyttäjien omat tie-
dot ja taidot. Sairaalaorganisaatiossa tietojärjestelmän käytön vaikutukset laatuun 
ja tuottavuuteen näkyivät prosessi- ja työnkulun muutoksina, työn uudelleenjärjes-
telyinä, toiminnan kuormittumisena sekä vaikutuksina inhimillisyyteen ja potilaan 
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

Tulosten tarkastelua 

Tässä tutkimuksessa analysoitiin tietojärjestelmän käytön vaikutuksia sairaalaor-
ganisaation laatuun ja tuottavuuteen. Tämän tutkimuksen empiirisen aineiston tar-
kastelu suoritetaan seuraavassa alaluvussa. Tutkimustuloksia jäsennetään Kuvan 9 
mukaisesti sivulla 139. Kuvassa 9 on keskellä katkoviivoin esitetty sairaalaorgani-
saatio. Sairaalaorganisaation sisällä olevissa laatikoissa on kuvattu tarkemmin pal-
veluhenkilöstön, potilaiden, hoitohenkilöstön ja tietojärjestelmän tukihenkilöstön 
roolit.  Tietojärjestelmän käytöstä muodostuvat laatu- ja tuottavuusvaikutukset esi-
tetään kuvan oikeassa reunassa. Prosessi etenee kuvassa vaakatasossa vasemmalta 
oikealle. Nuolet kuvaavat siirtymissuuntaa toimintojen ja roolien välillä. Korvaavat 
manuaaliset prosessit, tietojärjestelmän käytön tuki, tietojärjestelmän käyttö, 
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tietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto kuvaavat toimintoja. Kuvan vasemmassa 
reunassa on tietojärjestelmätoimittaja, joka oli järjestelmän suunnittelija ja toteut-
taja. Tietojärjestelmän käyttäjien käyttäessä tietojärjestelmää syntyy laatu- ja tuot-
tavuusvaikutuksia, jotka kohdistuvat sairaalaorganisaatioon.  Laatu- ja tuottavuus-
vaikutukset kohdistuvat välillisesti myös terveydenhuollon toimintaympäristöön, 
joka on kuvattu kuvan ulkoreunalla.  

Tutkimuksen kohteena olleen suhteellisen pienen tietojärjestelmän käytön vai-
kutukset sairaalan toimintoihin oli varsin laajat. Vaikka järjestelmän hankinta ja 
käyttöönotto rajattiin pois tutkimuksesta, oli näillä selkeästi vaikutusta käytönai-
kaisiin seikkoihin. Käyttöönottoprojektiryhmän suunnittelemaa ja järjestämää jär-
jestelmään liittyvää koulutusta annettiin joko liian aikaisessa vaiheessa tai sitä oli 
liian vähän. Tämä vaikutti siihen, että järjestelmän jokapäiväistäminen kuten Ku-
vassa 9 on nimetty, oli puutteellista niiden henkilöiden kohdalla, joiden koulutus ei 
ollut riittävää. Heikot käyttötaidot heikensivät henkilöstön osaamista käyttää jär-
jestelmää ja näkyi laatuvaikutuksina. Järjestelmään liittyvään koulutukseen tulisi 
panostaa niin, ettei henkilöstön tarvitsisi opetella järjestelmää oman työn ohessa. 
Tällä on vaikutusta työn laatuun ja heikentyneeseen työtehoon. Koulutuksessa tu-
lisi huomioida käyttäjien koulutustausta tietojärjestelmistä ja aiempi järjestelmien 
käyttökokemus. Nämä tulokset ovat yhteneväisiä aikaisempien tutkimusten kanssa. 
(Venkatesh & Bala, 2008; Kaplan & Harris-Salamone, 2009). 

Järjestelmän käyttäjinä olevat potilaat osoittautuivat erilaisiksi, millä oli huo-
mattava vaikutus laatu- ja tuottavuusvaikutuksiin. Erityisesti vanhuspotilaat tarvit-
sivat enemmän ohjausta. Myös aistivammaiset ja ulkomaalaiset potilaat tarvitsivat 
henkilökohtaista ohjausta ja opastusta lukulaitteen käytössä mikä lisäsi henkilöstön 
työmäärää ja tällä oli tuottavuusvaikutuksia. Potilaiden puutteelliset taidot käyttää 
järjestelmää aiheutti huolta sekä henkilöstössä että itse potilaissa. Inhimillisyys jär-
jestelmän käytön myötä väheni. Inhimillisyydellä tarkoitettiin kykyä eläytyä toisen 
ihmisen tilanteeseen, sekä tuntea ja näyttää tunteita. Inhimillisyys korostaa hoito-
työssä sekä potilaan että henkilökunnan ihmisyyttä ja kykyä olla läsnä. Potilaiden 
kokonaisvaltainen huomiointi fyysisillä, psyykkisillä ja sosiaalisilla osa-alueilla 
väheni ilmoittautumisvaiheessa, koska potilaita ei kohdattu enää henkilökohtaisesti. 
Inhimillisyyden ja turvallisuuden tunne väheni järjestelmän käytön myötä ja epä-
varmuus lisääntyi erityisesti vanhuspotilaiden kohdalla. Pelko potilaan kokonais-
valtaisesta hyvinvoinnista ja yleisemmin inhimillisyyden vaatimuksista olivat tä-
hän liittyviä laatuvaikutuksia. 

Hankintapäätöstä tehdessä ei ollut arvioitu järjestelmän toiminnallisuutta orga-
nisaation erilaisiin tarpeisiin, joten se ei vastannut koko sairaalaorganisaation 
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tarpeita. Järjestelmän hallinnointi ja jokapäiväistäminen kuten Kuvassa 9 on ni-
metty, sujuvoituivat vähitellen, mutta yhtenäisiä prosesseja ei välttämättä muodos-
tunut ja varsinkin teknologian käyttöön liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisutarpeet 
lisääntyivät.  Tuottavuusvaikutuksena nähtiin se, että järjestelmän suunniteltu 
käyttö kuormitti potilaita ja henkilöstöä vähän, mutta järjestelmässä esiintyneet on-
gelmat saattoivat lisätä kuormittavuutta paljon. Esimerkkinä tästä oli järjestelmän 
ennakoimattomat käyttökatot, jolloin järjestelmää ei voinut käyttää. Kuormitusta 
lisäsi erityisesti se, että palveluhenkilöstö joutui osallistumaan potilaan kanssa jär-
jestelmän käyttöön.  

Kuva 9. Tietojärjestelmän käytön vaikutukset sairaalaorganisaation laatuun ja tuotta-
vuuteen. 

Toiseksi kuormittavaksi tekijäksi muodostui ongelman korjaamiseen kuluva aika. 
Koska palveluhenkilöstön omat taidot eivät riittäneet ongelmien ratkaisemiseen, 
jouduttiin ratkaisua odottamaan tietojärjestelmätuesta tai jopa tietojärjestelmätoi-
mittajalta asti. Tästä johtuen kolmantena ja merkittävimpänä tuottavuusvaikutuk-
sena oli paluu entiseen palveluprosessiin, eli henkilöstön tekemää työtä piti 
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järjestellä uudelleen entisen manuaalisen prosessin mukaisesti. Tämä piti sisällään 
paitsi potilaan ohjaamisen vastaanottohuoneeseen asti myös hänen tietojensa tallet-
tamisen.   

Järjestelmän käytön myötä puutteelliset ja virheelliset tiedot lisäsivät esimer-
kiksi virheellisten laskujen määrää, vaativat selvittelytyötä ja kasvattivat työmäärää 
entisestään. Nämä tulokset ovat yhteneväisiä aiempien tutkimusten kanssa, joissa 
on todettu, että järjestelmän käyttö voi vaikuttaa työmäärää lisäävästi (Mahmood 
ym., 2000; Simon ym. 2013; Cresswell ym., 2014.) Järjestelmän puutteellisista ra-
porteista ei voitu luotettavasti arvioida organisaation prosesseja eikä toiminnan laa-
tua kehittää, joten tällä oli laatuvaikutuksia. Tämä tukee aikaisempia tutkimuksia, 
joiden mukaan järjestelmän tiedon laadulla tarkoitetaan myös niitä toimintoja, 
joilla tuetaan työtä (DeLone & McLean, 2003; Pai & Huang, 2011). 

Myös muiden eri sairaalaorganisaatioiden välisissä tietojenvaihdoissa arvioi-
tiin yhteisiä kokemuksia tietojärjestelmän käytöstä. Näiden käyttökokemusten 
avulla pyrittiin ymmärtämään laajemmin terveydenhuollon toimintaympäristössä 
toimivien eri sairaalaorganisaatioiden palvelutuotantoa ja siten myös kehittämään 
laatua.  

Tämän tutkimuksen mukaan tietojärjestelmän käytön laatu- ja tuottavuusvai-
kutuksissa suurimmat erot etukäteismalliin (ks. Kuva 7, s. 88) verrattuina olivat 
järjestelmän käytöstä johtuva kuormitus, inhimillisyyteen ja kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin liittyvät vaikutukset, sekä paluu entiseen palveluprosessiin. Lähinnä 
etukäteismallia olivat osaamiseen, prosessien muutoksiin ja työnkulkujen muutok-
siin liittyvät vaikutukset.  

8.2 Tutkimuksen tieteellinen kontribuutio 

Tietojärjestelmätieteiden aiemmissa tutkimuksissa pääpaino on usein ollut eri tie-
tojärjestelmien teknisissä ominaisuuksissa. Terveydenhuollossa käytetään vuosit-
tain erilaisiin tietojärjestelmähankkeisiin suuria summia rahaa eivätkä kaikki han-
kinnat välttämättä ole onnistuneita. Osasyy terveydenhuollon tietojärjestelmähank-
keiden ongelmallisuuksin liittyy monimutkaisiin toimintamalleihin mutta myös sii-
hen, että niiden vaikutuksia sairaalan eri tavalla toimivien yksiöiden toimintaan ei 
välttämättä tunnisteta riittävästi.  

Kirjallisuudessa on kuvattu potilastietojärjestelmien huonosta käytettävyy-
destä silloin kun ne liittyvät lääkärin ja sairaanhoitajan työhön (Wyatt & Wyatt, 
2003). Tietojärjestelmien vaikutuksia, jotka liittyvät tukipalveluihin ja niiden to-
teuttajiin sairaaloissa on vähemmän tutkittu. Tämän tutkimuksen kontribuutio on 



141 

tuoda tietojärjestelmätieteen tutkimukseen lisätietoa niistä vaikuttavista tekijöistä, 
joita tulisi huomioida silloin kun tietojärjestelmiä sisällytetään sairaalan organisa-
toriseen strategiaan ja käytäntöihin tukipalvelujen näkökulmasta.  

Yleisesti tiedetään aiempiin tutkimuksiin perustuen, että tietojärjestelmien 
avulla pyritään parantamaan organisaatioiden suorituskykyä ja tuottavuutta (Bres-
nahan, Brynjolfsson & Hitt, 2002; Brynjolfsson & Hitt, 2003; Dranove ym., 2012). 
Voidaan sanoa, että tietojärjestelmistä on tullut tämän päivän organisaatioille tärkeä 
työkalu. Järjestelmillä on yleensä laaja vaikutus organisaation toimintaan ja pro-
sesseihin, ja ne vaativat työntekijöiltä uusien taitojen oppimista (Chang ym., 2012). 

Aiemmassa kirjallisuudessa tietojärjestelmien käytön tuottavuus ja laatuvaiku-
tukset liitetään organisaatiokontekstiin (Bossen, Jensen & Udsen, 2013). Tämän 
tutkimuksen tarkoituksena on tuoda lisää tietoa sairaalan toimintojen, prosessien ja 
toimijoiden näkökulmasta katsottuna. Tämän lisäksi tutkimuksen kontribuutiona 
tietojärjestelmätieteen alalle ovat uudet empiiriset tutkimustulokset. 

Voidaan väittää, että tämän tutkimuksen tärkein kontribuutio on tietojärjestel-
män käytön vaikutus työnkulkuihin sekä empiirisestä aineistosta nousseet ilmenty-
mät ja vaikutukset. Suhteellisen pienen tietojärjestelmän vaikutukset voivat olla 
hyvin laajat ja ongelmat järjestelmän toimivuudessa sekoittaa sairaalan päivittäisen 
toiminnan. Uuden näkökulman tuo myös muuttunut vuorovaikutustilanne potilaan 
ja hoitohenkilökunnan välillä. Tietojärjestelmän käyttö muuttaa vastaanottavan 
palveluhenkilöstön vuorovaikutussuhdetta potilaan kanssa. Kyse on henkilökohtai-
sesta inhimillisestä ja kokonaisvaltaisesta palvelutapahtumasta, jota arvioidaan laa-
tukäsitteillä.  

Verrattuna aiempiin tutkimuksiin tämä tutkimus tuo esille useita eri yksityis-
kohtia potilaan palvelutapahtumaan liittyvistä toiminnoista ja siitä kuinka tärkeää 
on arvioida yleisimminkin tietojärjestelmien sopivuus sairaaloissa eri tavalla toi-
mivien yksiköiden toimintaan. Voidaan väittää, että saman tehtävän suorittamiseen 
tarkoitettu tietojärjestelmä ei välttämättä toimi saman sairaalan sisällä toimivissa 
muissa yksiöissä. Kysymys on sairaalaorganisaation erilaisista toimintamalleista 
sekä potilaista. Erityisenä huomiona tässä on myös se, että tietojärjestelmien tuo-
mien palvelumallien uudistuksissa silloin kun ne kohdistuvat myös potilaaseen täy-
tyy tietojärjestelmän sopivuutta toimintaan arvioida entistä tarkemmin. Tulevissa 
tietojärjestelmien tutkimuksissa voidaan paremmin ottaa huomioon näitä tekijöitä 
ja auttaa organisaatioiden päätöksentekijöitä ymmärtämään tietojärjestelmien vai-
kutukset ja mahdollisuudet laajemmin. 
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8.3 Tutkimuksen pragmaattinen kontribuutio 

Tässä tutkimuksessa tietojärjestelmän käytön vaikutuksia tuottavuuteen ja laatuun 
tutkittiin suomalaisessa sairaalassa ja erityisesti tukipalvelujen kannalta. Aiemmat 
tutkimukset osoittivat, että tietojärjestelmän käyttö vaikuttaa käyttäjätyytyväisyy-
den (DeLone & McLean, 1992; DeLone & McLean, 2003; Wixom & Todd, 2005; 
Chang ym., 2012; Cresswell ym.,2012), teknologian käytön (Davis, 1993; Sheikh 
ym., 2011; Venkatesh, 2000) ja järjestelmän vuorovaikutuksen (Seddon, 1997; De-
Lone & McLean & 1992; DeLone & McLean, 2003; Ammenwerth ym., 2006) 
kautta tuottavuuteen. Laatuvaikutukset näkyivät osaamisen (Aggelidis & Chatzo-
glu, 2009; Sheikh, ym., 2011; Chang ym., 2012; Bossen ym., 2013), toimivien pro-
sessien ja muuttuvien työnkulkujen kautta (Van Merode ym., 2004; Ammenwerth 
ym. 2006; Or & Karsh, 2009; Chang ym., 2012; Cresswell & Sheikh, 2013; Simon 
ym., 2013). 

Tässä tutkimuksessa empiirisestä aineistosta löytyneet vaikutukset olivat osin 
yllättäviä, sillä aiemmissa tutkimuksissa on vähemmän, jos ollenkaan esimerkkejä 
siitä, että tietojärjestelmä muuttaa työnkuvaa kuormittavaksi ja samalla fyysisesti 
raskaaksi. Tässä tutkimuksessa kyse oli potilaan kokonaisvaltaiseen tietojärjestel-
män ohjaukseen kuluvasta ajasta ja siitä, miten potilaita jouduttiin ohjaamaan or-
ganisaatiossa vastaanottoaulaan asti. 

Osin yllättävä oli myös havainto siitä, kuinka nopeasti vanhat työnkulut unoh-
detaan silloin kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön. Tietojärjestelmästä johtuvien 
toiminnan ongelmien vuoksi paluu entiseen eli potilaan henkilökohtaiseen palve-
luprosessiin koettiin työlääksi ja jopa toimintaa lamauttavaksi, ja tällä oli tuotta-
vuusvaikutuksia.  

Myös huonokuntoisten ja vanhuspotilaiden selviytyminen järjestelmän käy-
tössä lisäsi henkilökunnan huolta. Erityisesti potilaiden epävarmuus ja pelko käyt-
tää järjestelmää lisäsi henkilöstön huolta potilaan inhimillisen kohtaamisen vähe-
nemisestä. Henkilöstö ei nähnyt järjestelmän käytön olevan hyödyllistä vanhuspo-
tilaille. Lisäksi järjestelmän sallimat puutteelliset tiedot lisäsivät virheellisten las-
kujen määrää. Tässä tutkimuksessa tärkeää on havaita, että perustoiminnaltaan suh-
teellisen yksinkertaiseksi tarkoitetun tietojärjestelmän käytön vaikutukset sairaala-
organisaation tuottavuuteen ja laatuun voivat olla huomattavia, eikä tarkoitettuja 
hyötyjä välttämättä aina saavuteta. 
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9 Johtopäätökset ja jatkotutkimushaasteet 
Tämä tutkimus suoritettiin yhdessä suomalaisessa sairaalaorganisaatiossa. Tutki-
muksella saatiin selville palveluhenkilöstön kokemuksia tietojärjestelmän käytön 
laatu- ja tuottavuusvaikutuksista sairaalaorganisaatiossa.  

Tämän tutkimuksen johtopäätöksinä voidaan todeta, että tietojärjestelmän käy-
tön vaikutukset sairaalan laatuun ja tuottavuuteen voivat olla moninaiset. Aiemman 
kirjallisuuden mukaan laatu- ja tuottavuusvaikutukset kohdistuvat osaamiseen, 
prosessien toimivuuteen, työnkulun muutoksiin, käyttäjätyytyväisyyteen, teknolo-
gian käyttöön ja vuorovaikukseen. Empiirisen aineiston mukaan vaikutukset koh-
distuvat myös kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja inhimillisyyteen, yleiseen epä-
varmuuteen ja tuen riittävyyteen, sekä kuormitustekijöihin, työn järjestelyihin ja 
opasteisiin ja ohjaukseen. 

 Vähäinen tai järjestelmän käyttöönottoon liittyvä liian varhaisessa vaiheessa 
annettu koulutus heikentää henkilöstön osaamista järjestelmän käytössä. Potilaiden 
käyttötaidot järjestelmän käytön osalta edellyttää osaavaa henkilöstöä. Henkilös-
töllä täytyy olla valmiuksia ja aikaa ohjata potilasta käyttämään järjestelmää. 

Prosessien toimivuus sujuvoittaa toimintaa ja samalla työnteko tehostuu. Vai-
kutukset näkyvät sekä potilaille että henkilöstölle. Työnkulun muutokset sujuvoit-
tavat palveluprosessia. Palveluprosessimuutokset mikäli ne sisältävät henkilökoh-
taisen palvelun vaikuttavat palvelun kokemukseen. Henkilökohtaisen palvelun siir-
täminen tietojärjestelmälle voi heikentää inhimillisyyden ja kokonaisvaltaisen hy-
vinvoinnin tunnetta sekä potilaissa että henkilöstössä.  Epävarmuutta voi liittyä jär-
jestelmän käyttöön sekä henkilöstöllä että potilailla. Tietojärjestelmään liittyvät on-
gelmat hidastuttavat toimintaa ja aiheuttavat viivästymisiä potilaan siirtymisissä 
vastaanotolle. 

Käyttäjätyytyväisyys näkyy järjestelmän lisääntyneenä käyttönä. Uuden tek-
nologian hyväksyntä lisää järjestelmän käyttöä. Järjestelmän helppokäyttöisyys li-
sää vuorovaikusta ja siten hyödyllisyyttä organisaatiolle. Järjestelmän käyttö kuor-
mittaa henkilöstöä erityisesti silloin kun potilaita pitää ohjata järjestelmän käytössä, 
että ohjata oikeaan paikkaan. Järjestelmään liittyvät vikatilanteet ja ennakoimatto-
mat käyttökatkot kuormittavat henkilöstöä. Lisäksi käyttökatkot aiheuttavat työn 
uudelleenjärjestelyjä. Paluu entiseen henkilökohtaiseen palveluprosessiin sekoittaa 
organisaation toimintaa ja viivästyttää potilaan siirtymistä hoitopolussa. Organisaa-
tiossa olevien opasteiden tulee riittävän selkeästi ohjata potilaita. Järjestelmän tuot-
taman opastustiedon tulee myös tukea riittävästi potilaan opastusta sairaalaorgani-
saation sisällä. 
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Tietojärjestelmän käytön kokemusten jakaminen myös muiden sairaalaorgani-
saatioiden kesken on tärkeää terveydenhuollon toimintaympäristön palvelutoimin-
nan suunnittelun ja kehittämisen kannalta. Vaikka tämän tutkimuksen kohteena ei 
ollut kriittinen potilastietojärjestelmä, on sairaalaympäristössä tapahtuva toiminta 
sen luonteista, että toimintaa hankaloittavia ja kuormitusta lisääviä järjestelmiä ei 
pitäisi sallia. Jatkotutkimuksia ajatellen olisi tärkeää ulottaa tutkimuksia koske-
maan laajemmin myös muita kuin varsinaisia potilastietojärjestelmiä sairaaloiden 
käyttöympäristöjen erityisyyksien vuoksi.  

Lisäksi jatkotutkimusaihetta voisi laajentaa koskemaan eri sairaaloita, sekä si-
sällyttää tutkimukseen myös järjestelmää käyttävien potilaiden näkökulma. Koska 
itsepalvelu on enenevässä määrin lisääntymässä on erilaisten tietojärjestelmien 
osuus myös palveluissa kasvamassa. Palveluja uudistettaessa tulisi huomioida eri-
tyisesti ihmiset, joilla ei ole tietoja ja taitoja käyttää uusia palveluja järjestelmien 
kautta. Toisaalta täytyy miettiä myös sitä, että kaikkia ihmisiä ei voi pakottaa itse-
palveluun. Mielenkiintoista olisi tutkia käyttäjäkokemuksissa esille nousseita van-
husväestön tarvitseman tietojärjestelmään käyttöön liittyvän neuvonnan ja ohjauk-
sen merkitystä laajemmin sote-palveluissa.  
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Liite 1. Haastattelun teema-alueet 
Vastaajan taustatiedot 

• Henkilötiedot, ammattitiedot (työkokemus, kuinka kauan) 
• Tietojärjestelmien käyttökokemus (mitä, kuinka kauan) 
• Mielipide tietojärjestelmistä 

Osaaminen 
• Oma osaaminen 
• Tietojärjestelmän tuottaman tiedon paikkansapitävyys 
• Järjestelmän koettu hyödyllisyys 
• Muu mikä 

Prosessien toimivuus 
• Havaittavat muutokset työprosesseissa, miten vaikuttanut työhön? 
• Minkälaisia muutoksia työnkuvassa? 
• Mitä muutoksia, kun uusi järjestelmä otettu käyttöön? 

Henkilökohtainen tyytyväisyys tietojärjestelmään, tietojärjestelmän käyttöön ja 
yleisesti teknologian käyttöön. Kerro omin sanoin. 

• Työtehtäviin liittyvät 
• Työntekijään liittyvät 
• Organisaatioon liittyvät 
• Asiakkaaseen liittyvät 
• Tietojärjestelmän toimivuus ja vakaus 
• Muut mahdolliset vaikutukset 
• Lähituki 
• Eri sidosryhmien välinen yhteistyö 
• Pelisäännöt 
• Sisäinen/ulkoinen informaatio 
• Myönteisyys/kielteisyys 
• Millainen ilmapiiri? 
• Vaikutukset yleisesti 

Mielipide/Loppuarviointi 
Mikä on muuttunut? 
Haastateltavan omat teemat 
Mitä haluaisit vielä kertoa? 
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