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Tiedollako johdetaan? 
Tietojärjestelmät johtamisen tukena 2014 ja 2017 
lääkärikyselyjen mukaan  

Lähtökohdat Lääkärien arvioita potilastietojärjestelmistä on tutkittu vuosina 2010, 2014 ja 2017, mutta 
lääkärien käyttäjäkokemuksia tietojärjestelmistä johtamisen tukena ei ole aiemmin laajasti raportoitu.

MeneteLMät Tutkimus perustuu ylilääkärien ja muiden johtavassa asemassa olevien lääkärien arvioihin 
tietojärjestelmien käytöstä johtamisen tukena. Tiedot kerättiin osana vuosien 2014 (n = 723) ja 2017 (n = 727) 
Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä -tutkimusta. 

tuLokset Puolet vastaajista käyttää johtamisen tietojärjestelmiä päivittäin, terveyskeskuksissa muita 
harvemmin. Suurin osa koki joutuvansa hakemaan johtamiseen tarvitsemiaan tietoja monesta järjestelmästä. 
Tietojärjestelmien antama tuki toiminnan tehostamiselle oli parantunut kolmessa vuodessa. Tyytyväisimpiä 
johtamisen työkaluihinsa olivat yksityisen sektorin vastaajat. 

PääteLMät Suuri osa johtamisasemassa olevista lääkäreistä käyttää johtamisen tietojärjestelmiä päivittäin, 
mutta kokee tiedon olevan hajallaan ja laadultaan epäluotettavaa. Lääkärien arviot pysyivät ennallaan vuodesta 
2014 vuoteen 2017. 
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Terveydenhuollon johtajat käyttävät tietojärjes
telmiä tukenaan johtaessaan päivittäistoimin
taa, talouden ja laadun seurantaa sekä suoritus
ten johtamista. Ylin johto tarkastelee kertyvää 
tietoa koko sairaalan, kunnan tai tulosyksikön 
tasolla, kun taas kliinisen yksikön johtaja pai
nottaa yksikkökohtaista tietoa potilaista ja hoi
don tuloksista. Toimintatietoa kerätään myös 
viranomaistarpeisiin.

Tietojen analysointia ja raportointia varten 
organisaatiot ovat ottaneet käyttöön erillisiä tie
tovarastoja, joihin tiedot poimitaan operatiivi
sista järjestelmistä ja muista tietolähteistä 
(esim. potilashallinnon ja taloushallinnon työ
kalut) sekä hankkineet erillisiä resurssien ohja
ukseen suunniteltuja ohjelmistoja (esim. tilojen 
ja välineiden käyttö, työvuorosuunnittelu) (1,2). 
Kansallisella tasolla tietoja kertyy sekä viran
omaisrekistereihin (3) että tautikohtaisiin eril
lisrekistereihin (4). Kojelautanäkymillä voisi 
koostaa johtamiseen tarvittavia tietoja (5–9). 
Sähköisiä potilastietojärjestelmiä on toistaiseksi 
kehitetty ensisijaisesti tukemaan operatiivista 
toimintaa potilastiedon tallentamisen työkalui
na (4,10–13). 

Johtamisen tietojärjestelmien saatavuutta on 
kartoitettu osana terveydenhuollon organisaati

oiden tietojärjestelmien tutkimusta vuodesta 
2005 (1,14). Käyttäjäkokemuksia on tutkittu 
 lähinnä hoitotyön johtajien näkökulmasta 
(15,16), mutta lääkärijohtajan rooli ja vastuut 
ovat erilaiset (17–20) eikä lääkärien käyttäjä
kokemuksia tietojärjestelmistä johtamisen 
 tukena ole aikaisemmin Suomessa laajasti 
 raportoitu.

Aineisto ja menetelmät 

Tulokset perustuvat johtavassa asemassa toimi
vien lääkärien vastauksiin, jotka kerättiin osana 
kansallisia Potilastietojärjestelmät lääkärin työ
välineenä kyselytutkimuksia vuosina 2014 ja 
2017 (2–24). 

Tietojärjestelmien käytöstä johtamisen tuke
na kysyttiin lääkäreiltä, jotka ilmoittivat toimi
vansa ylilääkärin, apulaisylilääkärin, osastonyli
lääkärin, johtavan lääkärin, johtajan tai muun 
vastaavan tehtävässä, johon vastaajan mielestä 
kuului kliinisen yksikön johtamisvastuuta. Vas
taajia osiossa oli 723 vuonna 2014 ja 727 vuon
na 2017. 

Tietojärjestelmien käytöstä johtamistyössä ky
syttiin tuotannonohjausta, resurssienhallintaa, 
kustannusten hallintaa, laadunhallintaa ja päi
vittäisjohtamista koskevien väittämien avulla. 
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Lääkärien käyttäjäkokemuksia 
 tietojärjestelmistä johtamisen tukena ole 
aiemmin laajasti raportoitu.

Vastausvaihtoehdot oli jaoteltu 5portaiselle 
Likertin asteikolle (täysin samaa mieltä – jok
seenkin samaa mieltä – ei samaa eikä eri mieltä 
– jokseenkin eri mieltä – täysin eri mieltä). Kos
ka aineiston havaintomäärä oli rajallinen ja kos
ka tarkoituksena oli tutkia eri sektorien johta
vien lääkärien mielipideeroja, vastaukset luoki
teltiin uudestaan kolmeen luokkaan yhdistä
mällä vastaajat väittämän kanssa samaa mieltä 
oleviksi (täysin tai jokseenkin samaa mieltä) se
kä eri mieltä oleviksi (täysin tai jokseenkin eri 
mieltä). Vuosien 2014 ja 2017 vertailua kuvaa
vassa taulukossa esitetään samaa mieltä olevien 
prosenttiosuudet eri ryhmissä. 

Tuloksia tarkastellaan terveydenhuollon sekto
reittain (yliopistollinen keskussairaala, keskus
sairaala tai muu sairaala, terveyskeskus ja yksi
tyissektori). Mielipideerojen tilastollista mer
kitsevyyttä tutkimusvuosien ja toimintasektori
en välillä testattiin c2testillä. Erojen tilastolliset 

merkitsevyydet on laskettu kolmiluokkaisista 
muuttujista. Merkitsevyyden rajana oli p < 0,05. 
Analyysit toteutettiin IBM SPSS Statistics oh
jelman versiolla 22.

Tulokset 

Noin 40 % vastaajista työskenteli keskussairaa
lassa ja reilu neljännes yliopistosairaalassa. 
 Vajaa neljännes työskenteli terveyskeskuksessa 
ja joka kymmenes yksityisellä sektorilla. Vas
tanneista lähes puolet oli 55 vuotta täyttäneitä. 
Tutkimusvuosien väliset erot olivat pieniä 
 (Liitetaulukko 1 artikkelin sähköisessä versios
sa,  www.laakarilehti.fi > Sisällysluettelot > 
49/2020). 

Johtavassa asemassa olevat lääkärit kokivat 
joutuvansa kokoamaan johtamisessa tarvittavat 
tiedot monesta eri tietojärjestelmästä (kuvio 1). 
Tätä mieltä oli yli 80 % vastaajista. Osuus oli 
suurin yliopistosairaaloissa (91 %) (taulukko 1) 
eikä tilanne ollut parantunut vuoteen 2014 ver
rattuna millään sektorilla (taulukko 2). Vain jo
ka kymmenes oli sitä mieltä, että toiminnan 
seurantajärjestelmillä on helppo tehdä haluami
aan hakuja. Tilanne oli entisellään vuoteen 
2014 verrattuna (taulukko 2). Lähes yhtä harva 
(15 %) koki käytettävissä olevien tietoaineisto
jen tukevan tutkimus ja innovaatio sekä liike
toimintaa. 

Yli 40 % vastaajista koki, että tietojärjestelmät 
auttavat seuraamaan oman yksikön asettamien 
tavoitteiden toteutumista. Tässä suhteessa mie
lipiteet jakaantuvat vahvasti, sillä yli 40 % oli 
väittämän kanssa eri mieltä. Keskussairaaloissa 
työskentelevät kokivat tavoitteiden saavuttami
sen seurannan tietojärjestelmätuen paremmak
si vuonna 2017 (51 %) kuin vuonna 2014 
(37 %). 

Terveyskeskuksissa työskentelevistä lääkä
reistä muita pienempi osa ilmoitti käyttävänsä 
johtamisen tietojärjestelmiä päivittäin (26 % vs. 
39–51 %). Sektorien välinen ero oli samansuun
tainen molempina tutkimusvuosina. 

Vuonna 2017 yksityissektorilla seurantatietoa 
piti luotettavana alle puolet (44 %), mutta aiem
paa useampi vuoteen 2014 verrattuna (27 %). 
Julkisen sektorin osuudet olivat vielä pienempiä 
(15–16 %). Ero yksityisen ja julkisen sektorin 
välillä näkyi myös tietojärjestelmien mahdollis
tamassa tuessa resurssitiedon ja laadun mittaa
miselle ja tutkimus, liike ja innovaatiotoimin
nalle. 

5 Ward Ce, Morella L, Ashburner JM, 
Atlas SJ. An interactive, all-payer, 
multidomain primary care 
performance dashboard. J Ambul 
Care Manage 2014;37(4):339–48.

6 Dowding D, Randell R, Gardner P 
ym. Dashboards for improving 
patient care: review of the 
literature. int J Med inform 
2015;84:87–100.

7 Jack W, Balijepally V, Tanniru M. 
integrating strategic and operatio-
nal decision making using 
data-driven dashboards: The case 
of St. Joseph Mercy Oakland 
Hospital. J Healthc Manag 
2015;60(5):319–30.

8 Romero-Brufau S, Kostandy P, 
Maass KL ym. Development of 
data integration and visualization 
tools for the Department of 
Radiology to display operational 
and strategic metrics. AMiA Annu 
Symp Proc 2018;2018:942–51.

9 Weggelaar-Jansen AMJWM, 
Broekharst DSe, de Bruijne M. 
Developing a hospital-wide 
quality and safety dashboard:  
a qualitative research study.  
BMJ Qual Saf 2018;27:1000–7.

Tietojärjestelmät auttavat minua seuraamaan
yksikköni asettamien tavoitteiden (esim.
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Käytän jotakin toiminnan seurannan mahdollistavia

järjestelmiä päivittäin
Tietojärjestelmien avulla voin ohjata päivittäistä

toimintaa
Tietojärjestelmät mahdollistavat toiminnan laadun

mittaamisen ja seurannan
Voin seurata tietojärjestelmistä henkilöstö-, laite- tai
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ja virheetöntä
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ja innovaatio- sekä liiketoimintaa
Toiminnan seurantaan käytettävillä järjestelmillä on
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KUVIO 1.

vastausten jakauma
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TAULUKKO 1.

vastaukset työskentelysektoreittain

työskentelysektori Yliopistosairaala 
n = 171–176

keskussairaala
n = 246–251

terveyskeskus
n = 145–152

Yksityissektori
n = 63–65

kaikki
n = 629-644

p < 0,05

 n eri 
mieltä 
(%)

samaa 
mieltä 
(%)

eri 
mieltä 
(%)

samaa 
mieltä 
(%)

eri 
mieltä 
(%)

samaa 
mieltä 
(%)

eri 
mieltä 
(%)

samaa 
mieltä 
(%)

eri 
mieltä 
(%)

samaa 
mieltä 
(%)

1. Tietojärjestelmät auttavat minua seuraamaan 
yksikköni asettamien tavoitteiden (esim. 
potilasmäärät, hoitoajat, toimenpidelajit) 
toteutumista

640 49 37 33 51 54 31 28 55 42 43 *

2. Käytän jotakin toiminnan seurannan 
mahdollistavia järjestelmiä päivittäin

633 39 48 43 39 60 26 31 51 45 40 *

3. Tietojärjestelmien avulla voin ohjata 
päivittäistä toimintaa

636 53 33 52 29 64 23 38 48 54 30 *

4. Tietojärjestelmät mahdollistavat toiminnan 
laadun mittaamisen ja seurannan

638 61 21 52 29 67 20 37 45 56 26 *

5. Voin seurata tietojärjestelmistä henkilöstö-, 
laite- tai huoneresurssien käyttöä

631 56 24 59 23 75 15 31 48 59 24 *

6. Tietojärjestelmät ovat viime vuosina 
auttaneet parantamaan yksikköni tehokkuutta

644 51 25 50 23 63 16 37 34 52 23 *

7. Järjestelmien tuottama seurantatieto on 
luotettavaa ja virheetöntä

639 62 15 53 16 56 15 28 44 54 19 *

8. Käytettävissä olevat tietoaineistot tukevat 
tutkimus- ja innovaatio- sekä liiketoimintaa

630 70 10 58 18 72 9 42 38 63 16 *

9. Toiminnan seurantaan käytettävillä 
järjestelmillä on helppo tehdä haluamiaan 
hakuja

629 75 9 70 9 80 5 43 20 71 9 *

10. Joudun kokoamaan johtamisessa tarvittavat 
tiedot monesta eri tietojärjestelmästä

638 6 91 8 80 9 85 14 78 8 84 *

Samaa mieltä = täysin tai jokseenkin samaa mieltä. eri mieltä = täysin tai jokseenkin eri mieltä.
 50–74 % vastaajista arvio positiivinen
 50–74 % vastaajista arvio negatiivinen
 ≥ 75 % vastaajista arvio negatiivinen

10 Hosia P. Finstar - a comprehensive 
information system for primary 
care. Scand J Prim Health Care 
1984;2(4):163–6.

11 Sosiaali- ja terveysministeriö. 
Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien 
palvelujen tukena - Sote-tieto 
hyötykäyttöön -strategia 2020. 
(siteerattu 12.9.2020). http://urn.
fi/URN:iSBN:978-952-00-3548-8.

12 evans RS. electronic health 
records: then, now, and in the 
future. Yearb Med inform 
2016;suppl 1:S48–61.

13 Seppälä A, Puranen K. Sote-tieto 
hyötykäyttöön 2020 strategian 
väliarviointi: Loppuraportti 
14.11.2018. http://urn.fi/
URN:iSBN:978-952-00-4023-9. 
2019.

Pohdinta 

Tämä on ensimmäinen laaja tutkimus siitä, 
 miten lääkärijohtajat kokevat tietojärjestelmät 
johtamistyönsä tukena. Suuri osa johtamisase
massa olevista lääkäreistä käyttää johtamisen 
tietojärjestelmiä päivittäin, mutta kokee joutu
vansa hakemaan tietoa monesta järjestelmästä 
ja pitää sitä laadultaan epäluotettavana.

Perusterveydenhuollossa johtamistyötä teke
vät lääkärit käyttivät johtamisen tietojärjestel
miä harvemmin kuin kollegat erikoissairaan
hoidossa tai yksityissektorilla. Terveydenhuol
lon organisaatioille tehdyn kyselyn mukaan pai

kallisia toimintatiedon varastoja oli vuonna 
2017 saatavilla 35 %:ssa terveyskeskuksista ja 
jopa 81 %:ssa erikoissairaanhoidon yksiköistä 
(1). Saman kyselyn mukaan toimintatiedon 
käyttöä saattoi vaikeuttaa lisäksi se, että pie
nemmissä perusterveydenhuollon organisaati
oissa tietohallinto ei tarjoa yhtä paljon tukea 
kuin sairaaloissa. Valmisteilla olevassa sosiaali 
ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksessa 
 yhtenä tavoitteena on parantaa tiedolla johta
mista luomalla yhtenäisiä tietovarantoja ja tuke
malla niiden käyttöä (25). 

Vain 10–40 % vastaajista koki tiedon olevan 
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TAULUKKO 2.

vuosien 2014 ja 2017 vastausten vertailu 

Yliopistosairaala 
n = 157–176

keskussairaala 
n = 246–272

terveyskeskus  
n = 126–152

Yksityissektori 
n = 59–65

kaikki 
n = 609–644

n 2014 
samaa 
mieltä %

2017 
samaa 
mieltä %

2014 
samaa 
mieltä %

2017 
samaa 
mieltä %

2014 
samaa 
mieltä %

2017 
samaa 
mieltä %

2014 
samaa 
mieltä %

2017 
samaa 
mieltä %

2014 
samaa 
mieltä %

2017 
samaa 
mieltä %

1. Tietojärjestelmät auttavat 
minua seuraamaan yksikköni 
asettamien tavoitteiden (esim. 
potilasmäärät, hoitoajat, 
toimenpidelajit) toteutumista

619-640 42 37 37* 51* 25 31 51 55 37* 43*

2. Käytän jotakin toiminnan 
seurannan mahdollistavia 
järjestelmiä päivittäin

612-633 45 48 41 39 28 26 53 51 41 40

3. Tietojärjestelmien avulla voin 
ohjata päivittäistä toimintaa

609-636 27 33 24 29 21 23 41 48 25 30

4. Tietojärjestelmät mahdollista-
vat toiminnan laadun mittaami-
sen ja seurannan (vain 2017)

638 – 21 – 29 – 20 – 45 – 26

5. Voin seurata tietojärjestelmistä 
henkilöstö-, laite- tai huonere-
surssien käyttöä

613-631 22 24 18 23 9 15 39 48 19 24

6. Tietojärjestelmät ovat viime 
vuosina auttaneet parantamaan 
yksikköni tehokkuutta

616-644 23 25 20 23 19 16 48 34 24 23

7. Järjestelmien tuottama 
seurantatieto on luotettavaa ja 
virheetöntä

615-639 18 15 17 16 20 15 27* 44* 19 19

8. Käytettävissä olevat tietoai-
neistot tukevat tutkimus- ja 
innovaatio- sekä liiketoimintaa 
(vain 2017)

630 – 10 – 18  – 9 – 38 – 16

9. Toiminnan seurantaan 
käytettävillä järjestelmillä on 
helppo tehdä haluamiaan hakuja

613-629 15 9 9 9 6 5 21 20 11 9

10. Joudun kokoamaan johtami-
sessa tarvittavat tiedot monesta 
eri tietojärjestelmästä

618-638 85 91 81 80 75 85 70 78 80 84

11. Saan tietojärjestelmistä 
ajantasaista tietoa oman 
yksikköni päivittäisestä 
toiminnasta.(vain 2014)

623 36 – 32 – 24 – 62 – 34 –

12.  Joudun tilaamaan suurimman 
osan tarvitsemistani raporteista.
(vain2014)

611 41 – 60 – 77 – 36 – 56 –

Samaa mieltä = täysin tai jokseenkin samaa mieltä. eri mieltä = täysin tai jokseenkin eri mieltä.
Väittämiä 4. ja 8. ei ollut vuoden 2014 kyselyssä ja väittämiä 11. ja 12. ei ollut vuoden 2017 kyselyssä.
* Tutkimusvuosien välinen ero eri työskentelysektoreilla tilastollisesti merkitsevä p < 0,05.
 50–74 % vastaajista arvio positiivinen
 50–74 % vastaajista arvio negatiivinen
 ≥ 75 % vastaajista arvio negatiivinen
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Tämä TIedeTTIIn

• Raportointijärjestelmiä on saatavilla kaikissa 
sairaanhoitopiireissä ja suuressa osassa muita 
organisaatioita.

• Johtamisen tietojärjestelmätuki on paitsi 
raportointia myös mm. työprosessien ja laadun 
ohjausta.

• Lääkärien näkemyksiä tietojärjestelmistä 
johtamisen tukena ei ole laajasti tutkittu.

TUTKImUs OpeTTI

• Johtavassa olevat lääkärit käyttävät laajasti 
toiminnan seurannan mahdollistavia 
tietojärjestelmiä.

• Johtamiseen tarvittavaa tiedon koetaan olevan 
hajallaan eikä sitä pidetä luotettavana: tarvitaan 
ajantasaisia johtamisen koontinäyttöjä.

• Johtamisen työkalujen käyttöä tulee perehdyttää 
ja kouluttaa paremmin.

luotettavaa ja virheetöntä; taustalla on todennä
köisesti ymmärrys alkuperäisen tiedon laadus
ta. Kansallisten koodistojen mukaisia tietoele
menttejä lukuun ottamatta suurin osa poten
tiaalisesti tarvittavasta tiedosta kirjataan yleensä 
vapaana tekstinä, jolloin se ei ole suoraan hyö
dynnettävissä johtamisen tietojärjestelmien 
kautta. Eri tietolähteistä saattaa myös tulla kes
kenään ristiriitaista tietoa toiminnasta ja sen 
laadusta (26). Jos tietoja järjestelmiin kirjaavat 
käyttäjät eivät näe, mihin tietoa käytetään, he ei
vät välttämättä koe raportoinnin vaatimaa ra
kenteista kirjaamista hyödylliseksi; tilastointia 
varten kirjaamisen koetaan vaikuttavan jopa 
työhyvinvointiin (27,28). 

Tiedolla johtamisen mittarit ovat erilaisia eri 
toimintaympäristöissä: Yksityissektorilla kassa
virta riippuu lähes yksinomaan suoritteista ja 
laatumittarit keskittyvät suurten kansansairauk
sien, kuten tyypin 2 diabeteksen, hoidon laa
tuun. Perusterveydenhuollossa potilaat ovat 
monisairaampia ja moniongelmaisempia ja 
 sosiaalinen ulottuvuus korostuu sairauksien 
hoidon rinnalla. Perusterveydenhuollossa tieto
tarpeet liittyvät perusterveydenhuollon ja eri
koissairaanhoidon yhteistoiminnan lisäksi sosi
aalihuollon yhteistoimintaan, varsinkin paljon 
palveluita käyttävien potilaiden ja asiakkaiden 
kohdalla (29,30). Yliopistosairaaloissa taas tarvi
taan laatutietoa useista yksittäisistä sairauksista, 
joista osan hoito saattaa olla hyvinkin kallista. 

Todennäköisesti merkittävää osaa vastaajista 
ei ole koulutettu riittävästi johtamisen tietojär
jestelmien hyödyntämiseen: vain 20 % oli sitä 
mieltä, että hakuja oli helppo tehdä. Lisäksi 
vuoden 2014 vastaajista suuri osa (56 %) koki, 
että raportteja joutuu tilaamaan erikseen. Tie
donhaun hankaluus ja kokemus useasta tieto
järjestelmästä hakemisesta helpottuisivat, jos 
edes päivittäisjohtamisen välineet olisivat kiin
teä osa potilasjärjestelmiä ja tietohallinnon 
 tukea olisi riittävästi saatavilla. On epätodennä
köistä, että organisaatiot olisivat varsinaisesti 
rajanneet raportointityökalujen käyttöä johta

vassa asemassa olevilta lääkäreiltä, joten pereh
dytykseen tulee jatkossa kiinnittää enemmän 
huomiota. 

Terveydenhuollon organisaatioille vuonna 
2017 tehdyssä kyselyssä (1) suurin osa sairaan
hoitopiireistä vastasi, että johtamisen tietojär
jestelmät on integroitu potilastietojärjestel
mään. Valtaosa kyselymme vastaajista koki jou
tuvansa hakemaan johtamiseen tarvittavat tie
dot useasta eri järjestelmästä. Nykyisin etenkin 
yliopistosairaalat keräävät potilas, talous ja 
 resurssitietoa tietoaltaisiin, mutta tietääksem
me vielä vuonna 2017 näitä tietoja ei pystynyt 
analysoimaan yhdestä paikasta tai katselemaan 
yhdeltä koontinäytöltä. 

Erillisiä tautikohtaisia laaturekistereitä on 
 kehitetty valtakunnallisten laaturekisterien 
puuttuessa (4). Näihin tieto joudutaan kirjaa
maan usein erikseen, ja tieto joko palautuu 
 vapaana tekstinä potilaskertomukseen tai tietoja 
pitää kirjata uudelleen muita käyttötarkoituksia, 
 kuten muiden sairauksien seurantaa varten. 
Valtakunnallisesti laaturekisterien kehittämis
työn strategisena tavoitteena onkin kaksois
kirjaamisen välttäminen (31). Ihannetilanteessa 
yksikön toimintatilanne olisi johdon ja muun 
henkilöstön nähtävissä eri tasoilla ja tavoilla: 
yhden potilaan, potilasryhmän tai koko yksikön, 
ja myös raportit pitemmän aikavälin suoritteis
ta ja resurssien käytöstä sekä laatukriteerien 

14 Winblad i, Reponen J, Hämäläinen 
P, Kangas M. informaatio- ja 
viestintäteknologian käyttö 
Suomen terveydenhuollossa 
vuonna 2005- tilanne ja 
kehityksen suunta. Stakes 
7/2006.

15 Pitkäaho T, Partanen P, Vehviläi-
nen-Julkunen K, Miettinen M. 
erikoissairaanhoidon tietojärjes-
telmien ja rekisterien hyödyntä-
minen hoitotyön henkilöstövoi-
mavarojen suunnittelussa. 
FinJeHew 2012;4:37–43.

16 Peltonen LM, Junttila K, Salanterä 
S. Nursing leaders’ satisfaction 
with information systems in the 
day-to-day operations manage-
ment in hospital units. Stud 
Health Technol inform 
2018;250:203–7.

17 Peltonen LM, Siirala e, Junttila K 
ym. information needs in 
day-to-day operations manage-
ment in hospital units: A cross- 
sectional national survey.  
J Nurs Manag 2019;27:233–44.

18 Siirala e, Salanterä S, Lundgren-
Laine H, Peltonen LM, engblom J, 
Junttila K. identifying nurse 
managers’ essential information 
needs in daily unit operation in 
perioperative settings. Nurs Open 
2020;7:793–803.

19 Brommels M. Vastuu tekee 
lääkäristä johtajan. Duodecim 
2010;126:470–1.

20 Clay-Williams R, Ludlow K, Testa 
L, Li Z, Braithwaite J. Medical 
leadership, a systematic narrative 
review: do hospitals and 
healthcare organisations perform 
better when led by doctors? BMJ 
Open 2017;7(9):e014474-2016-
014474.

Lääkärit kokivat joutuvansa  kokoamaan  
johtamisessa tarvittavat tiedot monesta eri   
tietojärjestelmästä.

21 Vainiomäki S, Hyppönen H, Kaipio 
J, Reponen J, Vänskä J, Lääveri T. 
Potilastietojärjestelmät 
tuotemerkeittäin arvioituna 
vuonna 2014 . Suom Lääkäril 
2014;69:3361–71.

22 Lääveri T, Vainiomäki S, Kaipio J 
ym. Yksityissektorin potilastieto-
järjestelmät arvioitu 2014. Suom 
Lääkäril 2015;70:1660–7.

23 Saastamoinen P, Hyppönen H, 
Kaipio J ym. Lääkärien arviot 
potilastietojärjestelmistä ovat 
parantuneet hieman. Suom Lääkä-
ril 2018;73:1814–9.

24 Metsäniemi P, Hyppönen H, 
Vainiomäki S ym. Yksityissektorin 
lääkärit kokevat potilastietojärjes-
telmien hidastuneen. Suom 
Lääkäril 2018;73:2570–80.
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täyttymisestä. Tämä auttaisi eritasoisten ohjaus
päätösten tekijöitä.

Vain kolmasosan mielestä tietojärjestelmät 
auttoivat ohjaamaan päivittäistä toimintaa; jälki
käteisraportointi vaikutti toimivan paremmin 
kuin päivittäisen toiminnan ohjaus. On mah
dollista, että lääkärijohtajan mielestä raportoin
tiin ei ole valittu keskeisiä asioita tai että heille 
on epäselvää, millä mittareilla päivittäistä toi
mintaa tulee johtaa. On tavallista, että päivittäis
johtamisen kojelautanäkymät puuttuvat opera
tiivisista potilastietojärjestelmistä. Niissä koko 
henkilökunta näkisi helposti yksikön tilanteen 
(5–9). Tietojärjestelmätuettu toiminnanohjaus 
ei pidä sisällään vain resurssiohjausta ja rapor
tointia vaan lisäksi kaikki sellaiset työkalut, joil
la ammattilaiset saadaan toimimaan mahdolli
simman tehokkaasti ja laadukkaasti, kuten pää
töksentuki tai hoitopolkujen tuki (32,33). Jat
kossa kliinisessä potilastyössä ja hoidosta vas
tuussa olevien lääkärien pitääkin saada helposti 
ja säännöllisesti seuranta ja vertailutietoa hoi
toratkaisujensa ja toimintansa vaikutuksista (6).

Lääkärien näkemyksissä ei vaikuta tapahtu
neen isoja muutoksia vuosien 2014 ja 2017 
 välillä. Kolme vuotta saattaa olla liian lyhyt aika 
järjestelmien kehittymisen seurantaan. Toden
näköisempää on, että kouluttaminen raportoin
tijärjestelmien tiedolla johtamisen työkalujen 
käyttöön on jäänyt vajaaksi eikä olemassa olevia 
toiminnallisuuksia osata hyödyntää, vaikka jär
jestelmät olisivat kehittyneet. On myös mahdol
lista, että joissain organisaatioissa tiedolla johta
misen työkalujen käyttökoulutuksen katsotaan 
kuuluvan vain aivan ylimmälle johdolle.

Tässä tutkimuksessa ei kysytty yksilöidysti, 
mitä ja millaisia tiedolla johtamista tukevia työ

25 Sosiaali- ja terveysministeriö. 
Tiedolla johtaminen päätöksente-
on ja palvelujen kehittämisen 
tukena (Toivo-ohjelma).(siteerattu 
12.9.2020) : https://soteuudistus.
fi/tiedolla-johtaminen. 

26 Siitonen S, ikonen TS, Mertsola J. 
Kohti luotettavampia tuottavuus-
lukuja. Suom Lääkäril 
2018;73:215–20.

27 Vainiomäki S, Aalto AM, Lääveri T 
ym. Better usability and technical 
stability could lead to better 
work-related well-being among 
physicians. Appl Clin inform 
2017;8:1057–67.

28 Mazur LM, Mosaly PR, Moore C, 
Marks L. Association of the 
usability of electronic health 
records with cognitive workload 
and performance levels among 
physicians. JAMA Netw Open 
2019;2(4):e191709.

29 Young RA, Roberts RG, Holden RJ. 
The challenges of measuring, 
improving, and reporting quality 
in primary care. Ann Fam Med 
2017;15:175–82.

30 Ylitalo-Katajisto K. Paljon palveluja 
tarvitsevien asiakkaiden yksilöity 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
yhteen kokoaminen. Väitöskirja, 
Oulun yliopisto; 2019.

31 Jonsson P. Terveydenhuollon 
kansalliset laaturekisterit. 
Hyödyntämismahdollisuudet, 
organisointi ja rahoitus Suomes-
sa. Suom Lääkäril 2020;75:1218–
23.

32 Kunnamo i. Tietämys ja data, 
liittykää yhteen. Duodecim 
2016;132:2187–92.

33 Moja L, Polo Friz H, Capobussi M 
ym. effectiveness of a hospital-
based computerized decision 
support system on clinician 
recommendations and patient 
outcomes: a randomized clinical 
trial. JAMA Netw Open 
2019;2(12):e1917094.

kaluja vastaajalla on käytettävissään. Jatkossa 
olisi tärkeää tutkia eri työkalujen koettua hyö
dyllisyyttä ja käytettävyyttä lääkärijohtajan näkö
kulmasta. On mahdollista, että osa varsinkin 
 lähijohdossa toimivista lääkäreistä on rajautu
nut kyselyn ulkopuolelle ammattinimikkeen 
 takia (erikoislääkäri/osastonlääkäri). Sairaan
hoitopiirien välisten erojen tilastollista tarkaste
lua  rajoitti vastaajien lukumäärä.

Terveydenhuollon organisaatiot ovat vasta ha
vahtumassa siihen, että tietojohtamisen työväli
neistä on hyötyä myös organisaation keskijoh
don tasolla. Digitaalisessa muodossa olevan läh
tötiedon pitäisi mahdollistaa sopivilla ohjelmis
toilla moneen kysymyksenasetteluun liittyvän 
tarkastelun lähtien kliinikkolääkäriä hyödyntä
västä potilasryhmäkohtaisesta tarkastelusta aina 
pitkäaikaiseen koko toimintayksikköä koske
vaan kustannus ja laatuseurantaan asti. ●
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EnglISh Summary

How well do health information 
systems support leadership? 
Data from a questionnaire to chief physicians 2014 and 2017

There is scant evidence on how information from electronic patient records is used for knowledge 
management in health care organizations. We analyzed national questionnaire data from the years 2014 
and 2017 to explore chief physicians’ (or similar) experiences on how well health information systems 
support their leadership. Data were gathered using a web-based questionnaire, and there were 723 and 727 
respondents, respectively. Results are reported by health care sector.
Half of the respondents use information systems daily, and most have to search for the information they need 
from many systems. Those most satisfied with their information systems work in the private sector. The 
physician leader respondents’ experience on how well the information systems support their work did not 
change between the years 2014 and 2017.  
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LIITeTAULUKKO 1. 

johtamiskysymyksiin vastanneiden jakaumat vuosilta 2014 ja 2017

tutkimusvuodet 2014 2017

 (n = 723) (n = 727)

 % %

nimike

Ylilääkäri ym. 61 60

Apulaisylilääkäri ym. 34 35

Vastaava työterveyslääkäri 5 4

Professori 1 1

toimipaikka

Yliopistollinen keskussairaala 26 27

Keskussairaala 44 39

Terveyskeskus 21 24

Yksityinen 10 10

ikäryhmä   

Alle 35 v 2 2

35–44 v 13 15

45–54 v 40 36

55 v ja yli 45 47

sukupuoli   

Naiset 51 53

Miehet 49 47

Yliopistolliset sairaanhoitopiirit   

Helsinki ja Uusimaa 25 28

Pirkanmaa 12 11

Varsinais-Suomi 7 8

Pohjois-Pohjanmaa 9 8

Pohjois-Savo 6 4

Keskussairaalat   

Keski-Suomi 5 4

Pohjois-Karjala 3 4

Satakunta 4 4

Vaasa 4 4

Päijät-Häme 3 4

Kanta-Häme 3 4

etelä-Pohjanmaa 4 3

etelä-Karjala 4 3

Muut 11 11
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