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Tiivistelmä 

E-reseptin käyttöönotolla on pyritty parantamaan potilas- ja lääketurvallisuutta sekä 

helpottamaan ja tehostamaan lääkkeen määräämistä ja toimittamista. Keskeistä näiden 

pyrkimysten saavuttamisessa ja uuden järjestelmän käyttöönotossa on käyttäjien 

hyväksyntä ja tyytyväisyys uutta teknologiaa kohtaan. Tämä kvalitatiivinen 

tapaustutkimus selvitti, miten eri e-reseptin käyttäjäryhmät suhtautuvat e-reseptiin ja 

miten tyytyväisiä he ovat e-reseptin käsittelyssä käytettäviin tietojärjestelmiin Kainuun 

sairaanhoitopiirin alueella noin puolitoista vuotta e-reseptin käyttöönoton jälkeen. 

Tutkimuksessa haastateltiin 12 terveydenhuollon ammattilaista kahdesta kainuulaisesta 

apteekista ja perusterveydenhuollon yksiköstä sekä 15 apteekin asiakasta. Haastatellut 

terveydenhuollon ammattilaiset, lääkärit, sairaanhoitajat, vastaanottoavustajat, 

farmaseutit ja proviisorit edustavat kaikkia niitä ammattiryhmiä, jotka työssään käyttävät 

e-reseptiä ja siihen liittyviä tietojärjestelmiä. Tutkimusta varten laadittiin viitekehys, joka 

saatiin yhdistämällä tietojärjestelmätieteissä tunnettujen teknologian hyväksynnän 

(TAM) -mallin (Davis ym., 1989), tietojärjestelmän onnistumismallin (DeLone & 

McLean, 2003) ja käyttäjätyytyväisyysmallin (Doll & Torkzadeh, 1988) osia. 

Haastattelukysymykset luotiin tutkimusviitekehyksessä esitettyjen elementtien pohjalta 

ja ne toteutettiin strukturoituina lomakehaastatteluina ja puolistrukturoituina 

haastatteluina Kainuussa syksyllä 2014. 

E-reseptin käyttökokemuksiin, sen hyväksyntään ja käyttäjätyytyväisyyteen liittyvää 

tietoa on saatu maailmalla tehtyjen tutkimusten avulla. Suomessa e-reseptitutkimusta on 

tehty vielä hyvin vähän. Kaikki aiheeseen liittyvä tutkimustieto on tarpeen e-reseptin ja 

siihen liittyvien tietojärjestelmien jatkokehityksen kannalta. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa käyttökokemuksia e-reseptistä on kartoitettu yleensä yhden 

käyttäjäryhmän näkökulmasta. Potilas- ja apteekkitietojärjestelmien, niiden tarjoaman 

informaation ja palvelun laatua sekä niiden vaikutusta käyttäjätyytyväisyyteen ja 

asenteisiin e-reseptiä kohtaan ei myöskään ole juuri selvitetty. 

Tutkimuksessa havaittiin, että kaikki käyttäjäryhmät suhtautuivat e-reseptiin hyvin 

myönteisesti. Myös terveydenhuollon ammattilaisten käyttäjätyytyväisyys 

tietojärjestelmiä kohtaan oli hyvä, vaikka he löysivät tietojärjestelmistä kehityskohteita. 

E-reseptin kanssa toimivat tahot voivat hyödyntää tutkimustuloksia ja löydettyjä 

kehityskohteita. Esiin tulleet kehityskohteet koskivat e-reseptin käyttöön liittyviä 

tietojärjestelmien teknisiä ja organisatorisia asioita. Tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että 

e-reseptin käyttöönotto tulee nähdä teknistä käyttöönottoa laajempana kokonaisuutena, 

jossa huomioidaan myös lainsäädäntö. Organisaatiossa tehtävillä muutoksilla, 

muutokseen valmistavalla koulutuksella, johdon tarjoamalla tuella sekä käyttöönoton 

pitempiaikaisella seurannalla on käyttöönoton onnistumisen kannalta suuri merkitys. 

Avainsanat 
e-resepti, teknologian hyväksyntä, käyttäjätyytyväisyys, tietojärjestelmän onnistuminen, 

tietojärjestelmän käyttöönotto, terveydenhuollon tietojärjestelmät  
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Abstract 

Use of e-prescription aspires to better patient and medication safety, to minimize 

medication errors and to make prescribing and dispensing respective easier and more 

efficient. Essential in achieving these endeavours and to implement an information 

systems is user acceptance and satisfaction of new technologies. This research was carried 

out as a qualitative case study in Kainuu Hospital District to examine how different users 

of e-prescription react to e-prescribing and how satisfied they are about information 

systems used in the context after 18 months of implementation. Empirical material was 

collected by interviewing 15 pharmacy customers and 12 professionals in healthcare from 

two pharmacies and two primary care units. Professionals of healthcare, including 

doctors, nurses, receptionists and pharmacists, represent professions which use e-

prescriptions and associated information systems in their work. A research framework 

was developed by combining parts of Technology Acceptance Model (Davis et al., 1989), 

Information System Success Model (DeLone & McLean, 2003) and User Satisfaction 

Model (Doll & Torkzadeh, 1988). Questions for interview were formed based on the 

elements of the research framework and structured and semi-structured interviews were 

carried out during autumn 2014 in Kainuu area. 

User experiences, acceptance and user satisfaction of e-prescribing have been researched 

in studies around the world. In Finland the research of e-prescribing has been scarce. 

Therefore, all exploratory information is useful to further develop e-prescribing and 

associated information systems. Recent studies have examined user experiences of e-

prescribing usually from the viewpoint of only one user role. Furthermore, only few 

studies have been made which concern quality of patient and pharmacy information 

systems, their influence to the user satisfaction and attitudes towards e-prescriptions. 

The results of this study indicate that all user roles under examination reacted positively 

to e-prescribing. Healthcare professionals user were satisfied with information systems 

associated with e-prescriptions, although needs for improvement were also found. 

The results and improvement needs found in this study can be utilized by different users 

of e-prescription. The needs of improvement concern both technical features of 

information systems and procedures of e-prescribing in organisations. Implementation of 

e-prescribing should be seen from the socio-technical viewpoint including legislation 

among others. Changes in organisations, user training, management support and long-

term surveillance of implementation have big impacts on how successful the 

implementation of e-prescribing information systems will be. 

Keywords 
e-prescription, technology acceptance, user satisfaction, information system success, 

information system implementation, healthcare information system  

Supervisor 
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1. Johdanto 

Vuonna 2007 Suomessa säädetyn e-reseptilain lain tarkoitus oli helpottaa ja tehostaa 

lääkkeen määräämistä ja toimittamista sekä parantaa potilas- ja lääketurvallisuutta. Laki 

sähköisestä lääkemääräyksestä sääti sähköisen reseptin (myöh. e-resepti) käyttöönoton 

pakolliseksi terveydenhuollon toimintayksiköille, terveydenhuollon toimintayksiköiden 

tiloissa vastaanottoa pitäville ammatinharjoittajille ja apteekeille. Vuoden 2015 alussa 

voimaan tulevassa lakimuunnoksessa säädetään e-reseptin käyttö pakolliseksi myös 

potilaille (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä, 2007.) Suomen julkisen terveydenhuollon 

sairaanhoitopiirit ja niiden alueilla sijaitsevat apteekit ovat siirtyneet asteittain 

käyttämään e-reseptiä vuosien 2010-2013 aikana. Suomessa e-reseptin kehitys ja 

käyttöönotto ovat edenneet verkkaisesti kansainvälisesti verraten. (Kivekäs, Kuusisto, 

Enlund & Saranto, 2014.) Tällä hetkellä e-resepti ja sen käsittelyssä käytettävät 

tietojärjestelmät ovat käytössä sekä julkisessa terveydenhuollossa että apteekeissa ja 

niiden käyttö laajeni vuonna 2014 myös yksityiseen terveydenhuoltoon. Kainuun 

sairaanhoitopiiri otti e-reseptin käyttöön vuoden 2013 maaliskuussa. (Kansallinen 

Terveysarkisto Kanta materiaali, 2014a.) 

Tässä kvalitatiivisessa tapaustutkimuksessa selvitetään, miten eri käyttäjäryhmät 

suhtautuivat e-reseptiin, kun reilu vuosi ensimmäisistä käyttökokemuksista Kainuun 

sairaanhoitopiirin alueella oli kulunut. Olivatko e-resepti -järjestelmä ja sen käsittelyssä 

käytettävät tietojärjestelmät pystyneet lunastamaan lupauksensa paremmasta potilas- ja 

lääketurvallisuudesta sekä helpommasta ja tehokkaammasta lääkkeiden määräämisestä ja 

toimittamisesta? 

Tutkimuksessa saatua käyttäjätyytyväisyystietoa voidaan hyödyntää jatkossa e-reseptin 

käsittelyssä käytettävien tietojärjestelmien kehitystyössä. Lisäksi tutkimustulokset 

antavat käyttökelpoista tietoa kaikille e-reseptin käyttäjille siitä, mitä asioita e-resepti -

prosessissa sekä käyttäjien välisessä yhteistyössä ja viestinnässä tulisi parantaa. 

Aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on selvinnyt, että lääkärit, apteekkihenkilökunta ja 

asiakkaat ovat hyväksyneet e-reseptin ja suhtautuvat siihen hyvin positiivisesti, mutta 

terveydenhuollon käyttämistä tietojärjestelmistä on löytynyt vielä kehittämistarpeita 

(Hammar, Nyström, Petersson, Rydberg & Åstrand, 2010; Hammar, Nyström, Petersson, 

Åstrand, & Rydberg, 2011; Hellström ym., 2011; Rupp & Warholak, 2008¸ Thomas ym., 

2011). Asiakkaat kokevat e-reseptin hyödyllisenä ja turvallisena toimintatapana, ja että 

lääkkeiden toimitus apteekeista on nopeutunut e-reseptin myötä verrattuna paperiseen 

reseptiin. (Eskola, 2014; Hohenthal & Kyyhkynen, 2014; Hammar ym., 2011). 

Lääkäreiden mukaan e-resepti säästää lääkäreiden työaikaa, vähentää kustannuksia ja 

tarjoaa potilaille parempaa ja turvallisempaa palvelua. Lisäksi lääkärit ovat pitäneet e-

resepti-toiminnallisuutta potilastietojärjestelmässä helppokäyttöisenä, jolloin potilaan 

asioiden käsittelyyn jää enemmän aikaa. (Kivekäs ym., 2014; Hellström ym., 2009; 

Lapane, Rosen & Dubé 2011; Steinschaden, Petersson & Åstrand, 2009.) 

Hoitohenkilökunta on havainnut potilastietojärjestelmien e-reseptitoiminnallisuuksien 

käytettävyydessä puutteita ja kehityskohteita. (Mattila, 2013; Vahtero, 2014; Lapane ym., 

2011). Vaikka e-resepti on lisännyt potilasturvallisuutta, selvityksissä on tullut esille 

viitteitä siitä, että e-resepti ja sen käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät olisivat 

lisänneet hoitohenkilökunnan työmäärää eivätkä ole muuttaneet työn tekemistä 

tehokkaammaksi tai tuottavammaksi. (Kivekäs ym., 2014; Heinonen, Maunu & 

Toivonen, 2012).  
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http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
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http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
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Apteekin henkilökunnan mukaan e-resepti on potilaille paperireseptiä turvallisempi 

toimintatapa, koska e-reseptin käyttö vähentää huomattavasti lääkkeiden toimitusvirheitä 

apteekissa (Moniz ym., 2011; Rahimi & Timpka, 2010; Woan, Phang & Lay, 2009) sekä 

tarjoaa parempaa tietosuojaa potilaiden reseptitiedoille (Garfield, Hibberd & Barbe, 

2013; Hammar ym., 2010). E-reseptiä voidaan pitää myös kustannustehokkaana, sillä sen 

toimittaminen on selvästi nopeampaa kuin paperisen reseptin ja sen käyttö säästää 

apteekin henkilökunnan ja lääkäreiden työaikaa tehostaen lääkäreiden ja apteekin välistä 

vuorovaikutusta sekä viestintää. (Garfield ym., 2013; Hammar ym., 2011; Rahimi, 2009; 

Rahimi & Timpka, 2010; Hammar ym., 2010; Korppas & Rika, 2010; Rupp & Warholak, 

2008.)  

E-resepti on ollut käytössä Suomessa varsin vähän aikaa, minkä vuoksi tutkittua tietoa on 

vielä hyvin niukalti. E-reseptin tekniset ratkaisut vaihtelevat maittain merkittävästi 

(Kivekäs ym., 2014) ja tehdyt tutkimukset keskittyvät yleensä vain yhden käyttäjäryhmän 

kokemuksiin. Tämän vuoksi olisi hyvin tärkeää saada tutkittua tietoa eri käyttäjäryhmien 

e-reseptikokemuksista Suomessa. 

Tämän pro gradu -tutkielman tutkimuskysymys on: 

Kuinka eri käyttäjäryhmät kokevat e-reseptin ja sen käsittelyssä käytettävät 

tietojärjestelmät? 

Tutkimuskysymystä täydentäviä avustavia kysymyksiä ovat: 

Miten asiakkaat asennoituvat e-reseptiin? 

Miten hoitohenkilökunta asennoituu e-reseptiä ja käytettävää tietojärjestelmää kohtaan?  

Miten apteekin työntekijät asennoituvat e-reseptiä ja käytettävää tietojärjestelmää 

kohtaan?  

Kirjallisuusosiossa selvitetään, kuinka tietojärjestelmien onnistumista voidaan mitata ja 

arvioida eri näkökulmista. Tietojärjestelmien onnistumisen mittaamiseksi esitellään 

käyttäjätyytyväisyyden malli (Doll & Torkzadeh, 1988) tietojärjestelmän 

onnistumismalli (DeLone & McLean, 2003) ja teknologian hyväksyntämalli (Davis, 

Bagozzi & Warshaw, 1989). Tietojärjestelmien onnistumista voidaan tutkia näihin 

malleihin perustuvien kyselyiden ja haastattelututkimusten avulla. Lisäksi 

kirjallisuusosiossa tarkastellaan e-reseptiä, e-reseptin toimintamallia ja käyttöönottoa 

Suomessa. Tutkimukselle kehitetään viitekehys, jossa yhdistetään elementtejä 

kirjallisuusosiossa esitetyistä teknologian hyväksymismallista ja tietojärjestelmän 

onnistumismallista. 

Tämän tutkielman empiirisessä osassa toteutettiin tapaustutkimus, jossa käytettiin 

tiedonkeruumenetelmänä e-reseptin eri käyttäjille suunnattuja puolistrukturoituja 

haastatteluja sekä lomakehaastatteluja. Haastattelut perustuivat tutkimuksen 

viitekehykseen, joka luotiin kirjallisuusosuudessa esitettyjen mallien pohjalta. 

Tutkimuksessa haastateltiin kahden kainuulaisen apteekin henkilökuntaa, kahden 

terveysaseman lääkäreitä, sairaanhoitajia ja terveyskeskusavustajia sekä yhden apteekin 

asiakkaita. Tutkimukseen osallistuneissa apteekeissa e-reseptin käsittelyssä käytettiin 

Maxx- ja Salix-apteekkijärjestelmiä ja terveyskeskuksissa Effica-potilastietojärjestelmää. 

E-reseptin käyttöönottoa voidaan pitää onnistuneena Kainuun alueella. Puolitoista vuotta 

käyttöönoton jälkeen lähes 90 prosenttia toimitetuista resepteistä oli e-reseptejä. Kaikki 

käyttäjät asennoituvat uuteen teknologiaan hyvin myönteisesti käyttöönoton alusta 
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alkaen. E-resepti on tehostanut lääkkeiden toimitusta ja parantanut asiakaspalvelua 

apteekeissa, nopeuttanut ja selkeyttänyt reseptin uusintaa ja parantanut 

potilasturvallisuutta. Käyttäjät ovat tyytyväisiä e-reseptin käsittelyssä käytettäviin 

tietojärjestelmiin, vaikka niiden jatkokehitys nähdään tarpeellisena. 

Tämä tutkielma koostuu seitsemästä pääluvusta. Luvussa 2 kuvataan tietojärjestelmiä ja 

niiden käyttöönottoa, käyttöönottoon liittyviä haasteita, teknologian hyväksyntää, 

tietojärjestelmien onnistumista ja käyttäjätyytyväisyyden teoriataustaa, joihin tutkimus 

pohjautuu. Luvussa 3 kuvataan e-reseptiä, sen hyötyjä ja käyttöönottoa Suomessa. 

Luvussa 4 käsitellään tutkimuksen toteutusta ja käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Luvussa 

5 esitellään tutkimuksen tulokset ja luvussa 6 pohditaan tuloksia aiempien tutkimuksien 

avulla sekä esitetään tutkimuksen viitekehyksestä laajennettu versio. Tutkielma päättyy 

lukuun 7, jossa esitetään tulosten pohjalta tutkimuksen johtopäätökset. 
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2. Tietojärjestelmät, teknologian hyväksyntä ja 
tietojärjestelmän onnistuminen 

Tietojärjestelmät ovat yhä monimutkaisempia ja niillä on entistä merkittävämpi rooli 

organisaation toiminnassa, minkä vuoksi teknologian hyväksymisen ja käyttämisen 

ymmärtäminen on yhä tärkeämpää (Venkantesh & Bala, 2008). Epäonnistunut 

tietojärjestelmä voi aiheuttaa vakavia taloudellisia menetyksiä ja käyttäjien 

tyytymättömyyttä, kun taas onnistuneella tietojärjestelmällä voidaan lisätä merkittävästi 

yrityksen tuottavuutta (Venkantesh, 2000). Tässä luvussa tarkastellaan tietojärjestelmien 

käyttöönottoa terveydenhuollossa, käyttöönoton haasteita, teknologian hyväksyntää ja 

hyväksynnän ennustamiseksi kehitettyjä malleja sekä tapoja, joilla tietojärjestelmien 

onnistumista voidaan arvioida ja mitata. Lisäksi esitetään tämän tutkimuksen viitekehys, 

joka on rakennettu mainittujen mallien pohjalta. 

2.1 Tietojärjestelmien käyttöönotto ja sen haasteet 
terveydenhuollossa 

McGinnin ja muiden (2011) mukaan kulttuuri, työkäytänteet ja johtaminen vaikuttavat 

merkittävästi terveydenhuollon tietojärjestelmän käyttöönoton onnistumiseen tai 

epäonnistumiseen. Uudella käyttöönotettavalla teknologialla on usein laaja ja syvällinen 

vaikutus terveydenhuollon organisaatioon, toimintaympäristöön ja työskentelytapoihin 

(Zwaanswijk, Verheij, Wiesman & Friele, 2011). Terveydenhuollon tietojärjestelmien 

suunnittelussa on joidenkin tutkijoiden mukaan keskitytty liikaa tietojärjestelmien laatua 

parantaviin teknisiin ominaisuuksiin, kun tärkeämpää olisi kiinnittää huomio siihen, 

miten tietojärjestelmä vaikuttaa työmäärään ja käyttäjien työskentelytapoihin (Liu, Lin & 

Roan, 2012). Terveydenhuollossa tietoteknisiä innovaatioita on omaksuttu käyttöön 

muita toimialoja hitaammin terveydenhuollon toimialalle tyypillisten monimutkaisten 

sosiaalisten ja organisatoristen tekijöiden vuoksi (Cresswell & Sheikh, 2013). 

Terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttöönotto voi epäonnistua, jos työn suorittamisen 

tapoja ei osata organisaatiossa muuttaa, vaan korostetaan pelkästään tietojärjestelmän 

teknologisia etuja (Aarts & Berg, 2004). Terveydenhuollon tietojärjestelmillä pyritään 

työn nopeutumiseen, tehostumiseen, työtyytyväisyyden ja motivaation kasvuun sekä 

parempaan hoidon ja asiakaspalvelun laatuun. Tietojärjestelmien käyttöönotto nähdään 

mahdollisesti ainoastaan järjestelmäntoimittajan tai projektinhallinnan näkökulmasta, 

jolloin puhutaan vain teknisen ratkaisun asentamisesta ja käyttöönotosta tai 

käyttöönottoprojektin läpiviennistä. Teknisten ja projektinhallintaan liittyvien seikkojen 

lisäksi tietojärjestelmien käyttöönotto tulisi nähdä laajempana organisatorisena 

tapahtumana, johon vaikuttavat merkittävästi ympäristössä vallitsevat inhimilliset ja 

sosiaaliset tekijät. Tietoteknisen ratkaisun ominaisuuksien lisäksi teknologian hyväksyntä 

ja omaksuminen sekä työtehtävien ja prosessien hiominen olisi saatava yhteensopiviksi 

käyttöönotettavan teknologian kanssa. (Valta, 2013.) Käyttöönoton aiheuttaman 

muutoksesta, käyttöönottoprojektin johtamisesta ja käyttäjien koulutuksesta 

organisaatiossa olisi huolehdittava (Ludwick & Doucette, 2009).  

Terveydenhuollon tietojärjestelmän käyttöönotossa korostuvat neljä sosioteknisen 

teorian ulottuvuutta (Leavitt, 1975), joita ovat ihminen ja inhimilliset tekijät, organisaatio, 

teknologia ja toiminta. Käyttöönoton kannalta näistä tekijöistä teknologiaa 

merkittävämpänä voidaan pitää ihmiseen ja organisaatioon liittyviä tekijöitä. Ihmiseen 

liittyviä merkittäviä asioita käyttöönottoon liittyen ovat ihmisten omat asenteet 

järjestelmää kohtaan, uuden teknologian oppiminen ja siihen saatava koulutus. 

Käyttöönottoon liittyviä tärkeitä organisatorisia tekijöitä ovat uusien työskentelytapojen 
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omaksuminen, johdon sitoutuminen, muutoksen johtaminen ja tuki käyttöönottoprosessin 

aikana. Teknologiaan liittyvät ongelmat eivät välttämättä aina ole onnistuneen 

käyttöönoton este. Työssä ja toiminnassa voidaan käyttöönoton jälkeen havaita 

positiivisia muutoksia kuten työn nopeutumista, tehostumista, motivaation lisääntymistä 

sekä asiakastyytyväisyyden kasvua. (Valta, 2013; Lammintakanen, Saranto & Kivinen, 

2010.) 

Terveydenhuollon tietojärjestelmän onnistumista tai epäonnistumista ei pidä arvioida 

viikkojen tai kuukausien kuluttua käyttöönotosta, vaan sitä voidaan arvioida usein vasta 

vuosien kuluttua, jolloin todelliset tietojärjestelmän mukanaan tuomat muutokset 

organisaation työprosesseissa ja toimintatavoissa ovat arvioitavissa (Valta, 2013). 

Tietojärjestelmän käyttöönotto ja käyttö tulisi nähdä tietojärjestelmän elinkaaren 

näkökulmasta, jossa tietojärjestelmän vaikutuksia työhön arvioidaan jatkuvana 

prosessina (Creswell, Bates & Sheikh, 2013). 

2.2 Teknologian hyväksyntämalli 

Teknologian hyväksyntämalli (Technology Acceptance Model, TAM) on 

tietojärjestelmäteoria, joka kuvaa ja selittää, kuinka käyttäjät hyväksyvät ja käyttävät 

uutta teknologiaa. Davisin ja muiden (1989) kehittämä malli pohjautuu 

sosiaalipsykologiseen perustellun toiminnan teoriamalliin (Theory of Reasoned Action, 

TRA), jonka mukaan ihmisen positiiviset ja/tai negatiiviset asenteet ja subjektiivinen 

normi vaikuttavat ihmisen toiminta-aikomukseen. Toiminta-aikomuksen vahvuus 

vaikuttaa ihmisen toimintaan. Subjektiivisella normilla tarkoitetaan sitä, mikä vaikutus 

ihmisen lähipiirin mielipiteillä on ihmisen omiin mielipiteisiin. (Davis ym., 1989.) 

TAM-mallin (Kuvio 1) mukaan siihen, miten käyttäjät suhtautuvat uuteen teknologiaan 

ja alkavat käyttää sitä, vaikuttavat useat ulkoiset tekijät. Ne vaikuttavat siihen, miten 

hyödyllisenä ja helppokäyttöisenä käyttäjät teknologiaa pitävät.  

Ulkoiset 

tekijät

Koettu

hyödyllisyys

Koettu

helppo-

käyttöisyys

Asenne 

käyttöä

kohtaan

Käyttö-

aikomus

Järjestelmän

käyttö

 

Kuvio 1. Teknologian hyväksyntämalli (TAM), (Davis ym.,1989). 

Ulkoisia tekijöitä ovat muun muassa tietojärjestelmän ominaisuudet, koulutus, 

dokumentaatio, palautteeseen perustuva oppiminen ja käyttäjätuki. Koettu hyödyllisyys 

(perceived usefulness) tarkoittaa sitä, kuinka paljon käyttäjä uskoo järjestelmän käytön 

parantavan hänen työsuoritusta eli miten järjestelmän käyttö vaikuttaa työn laatuun, 

määrään ja tuottavuuteen. Koettu helppokäyttöisyys (perceived ease of use) kuvaa 

mallissa, miten vaivatonta järjestelmän käyttö käyttäjän mielestä on. Koettu hyödyllisyys 

ja helppokäyttöisyys vaikuttavat käyttäjän asenteisiin teknologian käyttöä kohtaan. 

(Davis ym., 1989.) 

 

 



12 

Teknologian hyväksynnän malleja voidaan hyödyntää uusien tietojärjestelmien 

suunnittelutyössä esimerkiksi etsimällä syitä järjestelmien heikkoon käyttöasteeseen. 

Tunnistamalla tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten asenteisiin teknologiaa kohtaan, 

voidaan järjestelmiä korjata saatujen tulosten pohjalta hyväksyttävämmiksi. (Davis ym., 

1989.) 

TAM-mallia on käytetty paljon terveydenhuollon tietojärjestelmien tutkimuksessa. 

Mallin on katsottu soveltuvan terveydenhuollon ympäristöön hyvin, vaikka sitä ei ole 

siihen kontekstiin alun perin kehitetty. Tosin mallin ei ole todettu soveltuvan täydellisesti 

alkuperäisessä muodossaan terveydenhuollon tietojärjestelmille tyypillisten 

ominaisuuksien tutkimiseen. Malli ei ota riittävästi kantaa teknologian hyväksymiseen 

vaikuttaviin ulkoisiin tekijöihin. (Holden & Karsh, 2010.) TAM-mallia on kehitetty 

edelleen näiltä osin useiden tutkijoiden toimesta (Venkatesh, 2000; Venkatesh & Bala, 

2008; Venkatesh & Davis, 2000; Wixom & Todd, 2005). 

2.3 Tietojärjestelmän onnistumisen malli  

Tietojärjestelmän onnistumiseen vaikuttavat käyttäjätyytyväisyyden lisäksi monet tekijät. 

Onnistumiseen liittyvät tekijät voidaan luokitella kuuteen eri kategoriaan ja näistä 

tietojärjestelmien onnistumista mittaavista ja toisistaan riippuvaisista osatekijöistä 

voidaan muodostaa tietojärjestelmän onnistumisen malli. (DeLone & McLean, 1992.) 

(Kuvio 2).  

Järjestelmän 

laatu

Tietosisällön 

laatu Käyttäjätyyty-

väisyys

Käyttö

Vaikutus

yksilöön

Vaikutus

organisaa-

tioon

 

Kuvio 2. Tietojärjestelmän onnistumisen malli (DeLone & McLean, 1992). 

Tietojärjestelmän laatua arvioitaessa mitataan sen toimivuutta, nopeutta ja vakautta. 

Tietosisällön laatuun vaikuttaa, kuinka paikkansapitävää ja tarkkaa järjestelmän tuottama 

tieto on. Tietojärjestelmän laatu ja tietosisältö puolestaan vaikuttavat siihen, miten 

käyttäjä hyödyntää tietojärjestelmällä saatuja tuloksia, ja miten hyödyllisenä käyttäjät 

ylipäätään tietojärjestelmää pitävät. Käyttäjien tyytyväisyydellä ja tietojärjestelmän 

käytöllä on vaikutus niin yksilön kuin koko organisaation toimintaan. (DeLone & 

McLean, 1992.)  

Tutkijat ovat sittemmin täydentäneet malliaan ja luoneet päivitetyn tietojärjestelmän 

onnistumismallin (Kuvio 3), jossa yksilön ja organisaation toimintaan vaikuttavat tekijät 

yhdistetään yhdeksi nettohyödyt-tekijäksi (DeLone & McLean, 2003). 
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Järjestelmän 

laatu

Informaation 

laatu

Palvelun laatu

Nettohyödyt

Käyttäjätyytyväisyys

Käyttöaikomus    Käyttö

 

Kuvio 3. Päivitetty tietojärjestelmän onnistumismalli (DeLone & McLean, 2003). 

Päivitetyn tietojärjestelmän onnistumismallin mukaan tietojärjestelmän onnistumista 

mitattaessa tulisi arvioida tietojärjestelmän vaikutuksia yksilöä ja organisaatiota 

laajemmin kuluttajiin, toimialoihin, talouteen ja jopa koko yhteiskuntaan. Lisäksi 

mallissa korostetaan palvelun laatua yhtenä tietojärjestelmän onnistumisen tekijänä. 

Onnistumisen mittarina ei voida enää pitää vain tietojärjestelmää, vaan myös järjestelmän 

käyttöä tukeva käyttäjätuki on tärkeä onnistumiseen vaikuttava tekijä. (DeLone & 

McLean, 2003.) 

Teknologian ja tietojärjestelmän käytöllä tarkoitetaan sitä, miten usein ja millä tavoin 

järjestelmää käytetään. Tutkijat haluavat erottaa tietojärjestelmän käytön 

käyttöaikomuksesta, koska asenne ja suhtautuminen tietojärjestelmää kohtaan voi joskus 

olla joko positiivinen tai negatiivinen, vaikkei käyttäjä ole vielä varsinaisesti käyttänyt 

järjestelmää. On muistettava, että teknologian käyttö ei ole aina riippuvainen pelkästään 

käyttäjän asenteesta ja tahdosta. Käyttö ei kaikissa tapauksissa ole vapaaehtoista eikä 

käyttökertojen määrä kuvaa käyttäjien todellista tyytyväisyyttä tai järjestelmästä saatavia 

hyötyjä. Järjestelmän onnistumista tutkittaessa huomio tulisikin kiinnittää ennemmin 

käytön luonteeseen, laatuun ja tarkoituksenmukaisuuteen kuin käyttökertojen määrään.   

(DeLone & McLean, 2003.)  
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2.4 Tietojärjestelmän onnistumisen ja teknologian hyväksynnän 
mallien yhdistäminen 

Wixom ja Todd (2005) ovat yhdistäneet teknologian hyväksynnän (TAM) -mallin ja 

tietojärjestelmien onnistumismallin käyttäjätyytyväisyyden ja teknologian hyväksynnän 

yhdistäväksi malliksi. (Kuvio 4).  

 

Kohteeseen 

liittyvät 

uskomukset

Kohteeseen 

liittyvät 

asenteet

Käyttäytymi-

seen liittyvät 

uskomukset

Käyttäytymi-

seen liittyvä 

asenne

Täydellisyys

Paikkansapitävyys

Muoto

Ajankohtaisuus

Luotettavuus

Joustavuus

Integroituminen

Informaation 

laatu

Helppokäyttöi-

syys

Tyytyväisyys

järjestelmään

Järjestelmän 

laatu

Tyytyväisyys

informaatioon
Hyödyllisyys

Asenne

Aikomus

Saatavuus

Ajantasaisuus

 
 
Kuvio 4. Käyttäjätyytyväisyyden ja teknologian hyväksynnän yhdistävä malli (Wixom & Todd, 
2005).  
 

TAM-malli antaa vastauksia siihen, miten helppokäyttöisenä ja hyödyllisenä teknologia 

tai tietojärjestelmä koetaan ja kuinka sen avulla saaduilla tuloksilla voidaan ennustaa 

järjestelmän käyttöä.  TAM-mallissa ei kiinnitetä huomiota DeLonen ja McLeanin (2003) 

mallin tavoin tietojärjestelmän ominaisuuksiin, kuten järjestelmän, tiedon ja palvelun 

laatuun. Näillä ominaisuuksilla on tärkeä merkitys käyttäjätyytyväisyyteen ja täten 

järjestelmistä saatuihin kokemuksiin, jotka edelleen muovaavat asenteita ja vaikuttavat 

lopulta järjestelmän käyttöön. Wixomin ja Toddin (2005) mukaan tällainen yhdistetty 

malli erottaa järjestelmään liittyvät uskomukset ja asenteet (Object-based beliefs and 

attitudes) järjestelmän käyttöön liittyvistä uskomuksista ja asenteista (Behavioral beliefs 

and attitudes). Tutkimusalueet täydentävät toisiaan, koska asenteet järjestelmiä kohtaan 

vaikuttavat myös uskomuksiin järjestelmän hyödyllisyydestä. Tutkijoiden mukaan 

kumpikin tutkimusnäkökulma auttaa ymmärtämään informaatioteknologiaa omalla 

tavallaan, mutta mallien yhdistämisellä voidaan saada täydellisempiä vastauksia siihen, 

mitkä asiat lopulta vaikuttavat informaatioteknologian käyttöön. (Wixom & Todd, 2005.)  

2.5 Käyttäjätyytyväisyyden mittaaminen 

Tietojärjestelmien vaikutukset organisaatioissa ovat usein pitkäaikaisia ja moninaisia, 

minkä vuoksi tietojärjestelmien taloudellisten vaikutusten arviointia yrityksissä pidetään 

haastavana. Yrityksen taloutta kuvaavat onnistumisen mittarit keskittyvät arvioimaan 

lopputulosta, kun taas käyttäjätyytyväisyysmittareilla voidaan arvioida enemmän 

käyttäjien näkökulmaa ja prosessia, jolla organisaatio on päässyt saavutettuun 

lopputulokseen. Prosessin arviointi auttaa selvittämään tietojärjestelmän 
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epäonnistumisen ja onnistumisen syitä. Tästä johtuen käyttäjätyytyväisyyden 

mittaamisesta on tullut tietojärjestelmän onnistumista määrittävä tekijä. (Turunen, 2001.)  

Käyttäjätyytyväisyysmittareista suosituimpana pidetään Dollin ja Torkzadehin (1988) 

kehittämää 12 kysymystä sisältävää EUCS (End User Computing Satisfaction) -mittaria, 

joka perustuu Baileyn ja Pearsonin (1983) kehittämän 39 kysymyksen 

käyttäjätyytyväisyysmittariin (Turunen, 2001). EUCS-mittarilla mitataan viittä 

tyytyväisyyteen vaikuttavaa tekijää, jotka ovat sisältö, paikkansapitävyys, muoto, 

helppokäyttöisyys ja ajantasaisuus. (Kuvio 5). 

C1 C3C2 C4 A1 A2 F1 F2 E1 E2 T1 T2

Käyttäjätyytyväisyys

(End-User 

Computing Satisfation)

Sisältö

(Content)

Paikkansapitävyys 

(Accurancy)

Muoto 

(Format)

Helppokäyttöisyys 

(Ease of Use)

Ajantasaisuus 

(Timeliness)

Kuvio 5. Käyttäjätyytyväisyyden malli (Doll & Torkzadeh, 1988). 

EUCS-mittari on käyttäjien tyytyväisyysmittari, jonka kysymykset painottuvat erityisesti 

järjestelmän informaation laatuun (Liite A). 12 kysymyksen lyhyt kysymyssarja sisältää 

riittävät ydinkysymykset, joita on hyvä täydentää tarkentavilla järjestelmäkohtaisilla 

kysymyksillä. Mittaria on käytetty varsin paljon ja sen luotettavuutta on testattu. EUCS-

mittarilla saatuja tuloksia verrataan Dollin ja Torkzadehin (1988) esittämään yleisen 

otoksen perusteella saatuun vertailuindeksiin tai mittarilla aikaisemmin arvioituihin 

tietojärjestelmiin. On huomattava, että vertailuindeksit ovat peräisin ajalta, jolloin 

organisaatioissa käytettiin pääasiassa vielä merkkipohjaisia järjestelmiä, minkä vuoksi 

vertailuindeksiin perustuva EUCS-mittari ei sovellu kaikkiin tilanteisiin. Lyhyytensä ja 

yksinkertaisuutensa vuoksi EUCS-mittarin katsotaan soveltuvan hyvin terveydenhuollon 

tietojärjestelmien käyttäjätyytyväisyyden tutkimukseen vielä nykyäänkin. (Turunen, 

2001.) 

2.6 Tutkimuksen viitekehys 

Teknologian hyväksyntää ja tietojärjestelmien käyttäjätyytyväisyyttä mitattaessa on 

tutkimusviitekehyksenä käytetty usein joko TAM-mallia (Davis ym., 1989), 

käyttäjätyytyväisyyden mallia (Doll & Torkzadeh, 1988) tai tietojärjestelmän 

onnistumismallia (DeLone & McLean, 2003). Tietojärjestelmän onnistumista, 

käyttäjätyytyväisyyttä ja teknologian hyväksyntää voidaan tutkia myös samassa 

yhteydessä, sillä TAM-mallin koettu hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys ja näiden pohjalta 

muodostuva asenne järjestelmää kohtaan ovat selkeästi riippuvaisia tietojärjestelmän 
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onnistumismallissa esitetyistä järjestelmän laadusta ja sen tuottaman informaation 

laadusta. Tästä johtuen edellä esitetyistä malleista voidaan luoda käyttäjätyytyväisyyden 

ja teknologian hyväksynnän yhdistävä hybridimalli (Wixom & Todd, 2005; Holm, 2014.)  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten hyödyllisenä ja helppokäyttöisenä eri 

käyttäjäryhmät kokevat e-reseptin ja sen käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät ja 

edelleen, kuinka eri käyttäjät asennoituvat e-reseptiteknologiaan ja kuinka he sitä 

käyttävät. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin käyttäjien käyttäjätyytyväisyyttä e-reseptin 

käsittelyssä käytettäviin tietojärjestelmiin ja niiden tarjoamaan informaation laatuun. 

Tämän vuoksi tutkimuksen viitekehykseen (Kuvio 6) valikoitiin osia kahdesta edellä 

esitetystä mallista.  

 

Kuvio 6. Tutkimuksen viitekehys. 

Käyttäjätyytyväisyyttä ja siihen vaikuttavia tietojärjestelmän informaation, järjestelmän 

ja palvelun laatua kuvaavat osat saatiin DeLonen ja McLeanin (2003) tietojärjestelmän 

onnistumismallista. Koettu hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys, asenne sekä järjestelmän 

käyttö -osat saatiin Davisin ja muiden (1989) teknologian hyväksymismallista. 

Tässä tutkimuksessa viitekehyksen tietojärjestelmän onnistumismalliin pohjautuvilla 

kysymyksillä pyrittiin selittämään, mitä terveydenhuollon henkilöstö ajatteli käytettävien 

tietojärjestelmien laadusta, informaatiosta ja palvelusta ja miten tyytyväisiä käyttäjät 

olivat tietojärjestelmiin. Näihin tietojärjestelmän onnistumismallin elementteihin liittyviä 

kysymyksiä ei esitetty lainkaan asiakkaille. Asiakkaat vastasivat TAM-malliin 

pohjautuviin kysymyksiin, joilla haettiin vastauksia siihen, miten hyödyllisenä ja 

helppokäyttöisenä he e-reseptijärjestelmää yleensä pitivät. Ammattihenkilöille esitettiin 

kysymyksiä potilas- ja apteekkitietojärjestelmään sekä e-reseptijärjestelmään 

liittyen. Tutkimuksessa käytettiin edellä esitettyä kahden mallin yhdistelmää, koska 

tavoitteena oli saada tietoa terveydenhuollon ammattilaisilta tietojärjestelmän 

onnistumista kuvaavista elementeistä sekä käyttäjien asenteesta koko e-resepti -

järjestelmää kohtaan. 

Teknologian hyväksymismalli (TAM)Tietojärjestelmän onnistumismalli

Informaation

laatu

Järjestelmän

laatu

Palvelun

laatu

Käyttäjä-

tyytyväisyys

Koettu

hyödyllisyys

Koettu

helppo-

käyttöisyys

Asenne
Järjestelmän

käyttö
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3. E-resepti 

E-reseptin odotetaan lisäävän potilasturvallisuutta ja tehostavan reseptin kirjoitusta sekä 

lääkkeiden toimittamista ja näin hillitsevän terveydenhuollon kustannuksia (Kierkegaard, 

2013). Tässä luvussa tarkastellaan e-reseptiä, sen toimintaperiaatteita ja käyttöönoton 

tilaa Suomessa. Lisäksi kuvataan aikaisempien tutkimusten pohjalta havaittuja e-reseptin 

hyötyjä ja kehittämiskohteita sekä e-reseptin käsittelyssä käytettäviä tietojärjestelmiä. 

3.1 E-reseptin toimintamalli Suomessa 

Sähköinen lääkemääräys eli e-resepti on lääkemääräys, jonka lääkäri tekee, allekirjoittaa 

sähköisellä allekirjoituksella ja tallentaa reseptikeskukseen. Suomessa e-reseptin 

toimintamalli (Kuvio 7) perustuu valtakunnalliseen reseptikeskukseen eli keskitettyyn 

tietokantaan, jonka ylläpitäjänä toimii Kansaneläkelaitos (Kela). (Kanta, 2014e.)  

Terveydenhuollon

yksikkö
Apteekki

Reseptikeskus

Asiakas
Potilasohje Tiedot 

toimitetusta

lääkkeestä

Toimitustiedot

Sähköinen

resepti

Sähköinen

resepti

Kokonaislääkitys

potilaan suostumuksella

Omakanta

 

Kuvio 7. E-reseptin toimintamalli (Kanta, 2014e). 

E-reseptitiedot ovat kaikkien e-reseptipalveluun liittyneiden terveydenhuollon 

yksiköiden ja apteekkien saatavilla. Asiakas voi valita apteekin vapaasti, sillä Suomen 

kaikilla apteekeilla on pääsy reseptikeskuksen tietoihin ja ne kaikki voivat toimittaa 

lääkkeitä e-resepteillä. (Kanta, 2014c.) Tiedonsiirto terveydenhuollon yksiköiden, 

apteekkien ja reseptikeskuksen välillä tapahtuu salattuna tunnistettujen osapuolten 

kesken. E-reseptikeskukseen voivat kirjautua terveydenhuollon yksiköissä ja apteekeissa 

työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset. Heidän henkilöllistensä ja toimenkuvaan 

kuuluva e-reseptin käsittelyoikeutensa varmistetaan vahvan sähköisen 

tunnistusmenetelmän avulla, joka perustuu terveydenhuollon varmennekorttiin. 

Varmennekortteja terveydenhuollon ammattihenkilöille myöntää Väestörekisterikeskus. 

Ammattihenkilöiden henkilötiedot löytyvät terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri 

JulkiTerhikistä, jota ylläpitää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).  

Rekisteriin on tallennettu kaikki Suomessa laillistettujen lääkäreiden, sairaanhoitajien ja 

farmaseuttien henkilötiedot ja ammattipätevyydet. (Kanta, 2014c; Kanta, 2014d.) 

Lääkärit kirjoittavat e-reseptin, allekirjoittavat sen varmennekortilla ja lähettävät sen 

reseptikeskukseen potilastietojärjestelmästä integroitua e-reseptiominaisuutta käyttäen. 

Apteekin työntekijät käsittelevät reseptiä, lisäävät siihen toimitusmerkintöjä ja 

allekirjoittavat toimituksen varmennekortilla ja palauttavat toimitetut reseptit 

reseptikeskukseen apteekkijärjestelmään integroidun e-reseptiominaisuuden avulla. 
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Myös sairaanhoitajilla on terveydenhuollon varmennekortti ja siten pääsy 

potilastietojärjestelmän avulla reseptikeskukseen tarkastelemaan asiakkaan e-reseptejä ja 

käsittelemään reseptien uusimispyyntöjä. (Kanta, 2014c.) 

Asiakkailla on mahdollisuus tarkastella internetin avulla omia e-reseptejään Omakanta-

palvelun (www.kanta.fi) kautta. Palvelun käyttö edellyttää kirjautumista joko 

verkkopankkitunnuksilla, HST-kortilla (sähköinen henkilökortti) tai mobiilivarmenteella. 

Omakanta-palvelun kautta asiakkaat voivat tarkistaa, mitä lääkkeitä heille on e-resepteillä 

määrätty, kuinka paljon niissä on lääkettä jäljellä ja mihin asti reseptit ovat voimassa. 

(Kanta, 2014a.) 

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 2.2.2007/61 (2007) määrittelee tarkasti potilaan 

oikeuksiin, tietosuojaan sekä e-reseptin laatimiseen, toimittamiseen ja reseptikeskuksen 

tietojen luovuttamiseen liittyviä asioita. Lain mukaan potilaalle on annettava informaatio 

e-reseptistä ennen kuin hänelle määrätään lääkkeitä sähköisellä lääkemääräyksellä. 

Lisäksi lääkärin on annettava vastaanottotilanteessa potilaalle lääkemääräyksestä 

erillinen selvitys eli potilasohje. Kun e-reseptillä toimitetaan lääkkeitä, apteekin on 

tunnistettava lääkkeen ostaja luotettavasti, jolloin varmistetaan, että hänellä on oikeus 

vastaanottaa lääke. Luotettavina tunnistusmenetelminä apteekissa voidaan pitää 

henkilötodistusta, Kela-korttia tai lääkärin tulostamaa paperista potilasohjetta.  

Reseptikeskuksen tietoja voivat katsoa terveydenhuollossa ainoastaan potilasta hoitavat 

lääkärit, sairaanhoitajat ja apteekin työtekijät potilaan suostumuksella. Potilas voi antaa 

suostumuksen suullisesti tai kirjallisesti. Potilaan tulee antaa suostumus kirjallisena 

tilanteissa, joissa hän ei itse ole läsnä ja hänen asioitaan hoitaa asiamies. Asiamiehenä 

toimivalle henkilölle voidaan toimittaa toisen henkilön lääkkeitä, jos hänellä on 

mukanaan potilasohje tai potilaan Kela-kortti ja toimitettavan lääkkeen nimi. Tilanteissa, 

joissa asiamies haluaa tulostaa yhteenvedon potilaan lääkkeistä, selvittää potilaan 

kokonaislääkityksen, mitätöidä potilaan lääkemääräyksen tai tehdä e-reseptin 

uudistamispyynnön, asiamiehellä täytyy olla kirjallinen suostumus. Terveysasemille 

annetut suostumukset ovat voimassa toistaiseksi. Apteekkiin annettavien suostumusten 

voimassaoloaika voidaan määritellä joko kertaluontoiseksi tai kolmeksi vuodeksi 

eteenpäin. Kirjalliset suostumukset on annettava erikseen jokaiseen terveydenhuollon 

yksikköön, jotka on velvoitettu säilyttämään allekirjoitettuja suostumuslomakkeita 12 

vuotta. Säädökset informaation antovelvollisuudesta, asioivan henkilön tunnistamisesta 

ja kirjallisista suostumuksista ovat tuoneet muutoksia terveydenhuollon toimintoihin. 

(Kanta, 2014f.) 

3.2 E-reseptin hyödyt ja kehittämiskohteet 

Tähän mennessä tehtyjen tutkimusten mukaan eri käyttäjät kokevat e-reseptin 

hyödyllisenä. Lääkärit, apteekkihenkilökunta ja asiakkaat ovat hyväksyneet e-reseptin ja 

suhtautuvat siihen melko positiivisesti (Hammar ym., 2010; Hammar ym., 2011; 

Hellström ym., 2009; Hohenthal & Kyyhkynen, 2014; Eskola, 2014; Jariwala ym., 2013; 

Rahimi, 2009). Aikaisemmista tutkimuksista löydetyt e-reseptillä saavutetut hyödyt ja 

kehittämiskohteet on esitetty seuraavassa Taulukossa 1.  
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Taulukko 1. E-reseptillä saavutetut hyödyt ja kehittämistarpeet eri käyttäjien näkökulmista. 

Rooli Hyödyt Kehittämiskohteet 

Asiakkaat  e-reseptien pysyminen tallessa 

 paperittomuus, e-reseptillä määrättyjen 

lääkkeiden noutaminen mahdollista 

kaikista apteekeista ilman mukana 

kuljetettavia papereita. 

 yhteenvedon saaminen e-reseptillä 

määrätyistä lääkkeistä  

 uusimispyyntöjen lähettäminen 

mahdollista myös apteekin kautta 

 lääkkeiden toimituksen ja reseptin 

uusimisen nopeutuminen 

 e-reseptien tarkasteleminen internetin 

välityksellä 

Tekniset: 

 

 uusimispyynnön lähettäminen 

internetin, omakanta-palvelun 

kautta. 

 pakkaukseen liimattavan lääkkeen 

ohje-etiketin kehittäminen 

 

Organisatoriset: 

 

 apteekin lähettämän 

uusimispyynnön maksuttomuus  

 e-reseptitietämyksen lisääminen 

Apteekin 
työntekijät 

 

 toimitusvirheiden väheneminen 

 reseptien tulkinnan helpottuminen 

 väärinkäytön mahdollisuuksien 

väheneminen 

 lääketoimituksen ja uusimisprosessin 

nopeutuminen, kun reseptit löytyvät 

helposti  

 lääkeinformaation antoon käytettävän 

ajan lisääntyminen 

 asiakkaan tietosuojan paraneminen 

 hoitohenkilökunnan ja apteekin 

työntekijöiden vuorovaikutuksen 

tehostuminen 

 kustannusten väheneminen 

Tekniset: 

 

 e-reseptijärjestelmien vakauden ja 

käytettävyyden parantaminen  

 

Organisatoriset: 

 

 asiakkaiden ja lääkäreiden e-

reseptitietämyksen lisääminen 

 

Hoito-
henkilö-
kunta 

 asiakkaan lääketurvallisuuden 

lisääntyminen 

 reseptin kirjoituksessa tapahtuvien 

virheiden väheneminen  

 työn tehostuminen ja nopeutuminen 

 potilastyöhön käytettävän ajan 

lisääntyminen 

 kustannusten väheneminen 

 hoitohenkilökunnan ja apteekin 

työntekijöiden vuorovaikutuksen 

tehostuminen 

Tekniset:  

 

 Potilastietojärjestelmien 

käytettävyyden ja toimivuuden 

kehittäminen työn tehokkuuden 

parantamiseksi 

 

Asiakkaat kokevat, että e-resepti hyödyllinen ja turvallinen toimintatapa, ja että 

lääkkeiden toimitus apteekeista on nopeutunut e-reseptin myötä verrattuna paperiseen 

reseptiin. (Eskola, 2014; Hohenthal & Kyyhkynen, 2014; Hammar ym., 2011). E-

reseptillä asiakas voi hakea lääkkeensä mistä tahansa apteekista. Kun e-resepti on 

tallennettu Reseptikeskukseen, se on aina tallessa ja asiakas voi valita apteekin asiointia 

varten vapaasti. E-resepti parantaa asiakkaan lääketurvallisuutta, kun lääkäri tai apteekin 

työntekijät voivat tarkistaa asiakkaan kokonaislääkityksen. Näin voidaan estää haitallisia 

yhteisvaikutuksia ja päällekkäisiä lääkityksiä. Kaiken kaikkiaan e-resepti sujuvoittaa niin 

lääketoimituksia kuin reseptin uusimiskäytänteitä, jolloin apteekkiasioinnin on koettu 

helpottuneen. (Kierkegaard, 2013; Kanta, 2014a.)  
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E-resepti tehostaa myös hoitohenkilökunnan työskentelyä., Kun potilaan reseptitiedot 

ovat helposti ja nopeasti, ammattilaisen työskentely nopeutuu ja kokonaislääkityksen 

hallinta parantuu (Odykoya & Chui, 2012; Kanta, 2014c.). Tutkimusten mukaan e-resepti 

vähentää lääkkeen määräämiseen liittyviä virheitä (Hellström ym., 2009; Westbrook ym., 

2012). E-resepti säästää lääkäreiden työaikaa, vähentää kustannuksia ja e-reseptillä 

saadaan potilaille parempaa ja turvallisempaa palvelua. Lisäksi lääkärit ovat pitäneet e-

resepti -toiminnallisuutta potilastietojärjestelmässä helppokäyttöisenä, jolloin potilaan 

asioiden käsittelyyn jää enemmän aikaa ja potilas saa parempaa palvelua. (Goldman, 

Dube, & Lapane, 2010; Hellström ym., 2009; Kivekäs ym., 2014; Lapane ym., 2011; 

Steinschaden ym., 2009.) Hyötyjen ohella lääkärit ja hoitohenkilökunta ovat toisaalta 

havainneet potilastietojärjestelmien e-reseptitoiminnallisuuksien käytettävyydessä 

puutteita ja kehityskohteita (Goldman ym., 2010; Mattila 2013; Thomas ym., 2011; 

Vahtero, 2014). Vaikka e-resepti on lisännyt potilasturvallisuutta, selvityksissä on tullut 

esille viitteitä siitä, että e-resepti ja nimenomaan sen käsittelyssä käytettävät 

tietojärjestelmät olisivat lisänneet hoitohenkilökunnan työmäärää (Kivekäs ym., 2014, 

Heinonen, Maunu & Toivonen, 2012).  

E-resepti helpottaa myös apteekin henkilökunnan työskentelyä, sillä se on paperista 

reseptiä luettavampi ja yksinkertaisempi tulkita (Odykoya & Chui, 2012; Rahimi, 2009). 

E-resepti on aina tallessa eivätkä reseptiväärennökset ole mahdollisia (Kierkegaard 2013; 

Kanta, 2014g). E-reseptien käyttöönotto on muuttanut ja nopeuttanut merkittävästi 

lääkemääräysten uusimisprosessia. Aiemmin asiakkaiden oli kuljetettava itse uusittavat 

paperiset reseptit joko terveysasemalle tai apteekkiin.  Apteekit kuljettivat uusittavia 

reseptejä apteekin ja terveyskeskuksen välillä. Uudistamisen aikana reseptejä usein katosi 

ja uudistaminen kesti useita päiviä. Tämän lisäksi apteekissa kului aikaa uusinnasta 

tulleiden reseptien lajittelemiseen ja etsimiseen. E-reseptien käyttöönoton jälkeen 

apteekit ovat voineet lähettää apteekkijärjestelmän avulla sähköisistä resepteistä 

uusimispyyntöjä valittuun terveydenhuollon yksikköön. Paperisten reseptien 

lähettämisestä apteekkien ja terveysasemien välillä on kokonaan luovuttu. E-resepti on 

mahdollistanut resurssien siirtämisen varsinaiseen asiakaspalveluun, jolloin asiakkailla 

on mahdollisuus saada parempaa palvelua. Uusimispyyntöjen lähettämisestä useimmat 

apteekit ovat alkaneet veloittaa pientä palvelumaksua. Palvelumaksun suuruuden apteekit 

voivat valita vapaasti. Yleisin reseptinpyynnön lähettämisestä perittävä maksu lienee noin 

kaksi euroa/resepti. Aiemmin paperireseptien kuljetuspalvelusta apteekin ja 

terveysaseman välillä peritään harvoin maksua. (V-M. Surakka, henkilökohtainen 

tiedoksianto 7.1.2015.)  

Tutkimusten mukaan apteekin henkilökunnan mielestä e-resepti on potilaille 

paperireseptiä turvallisempi toimintatapa, koska sen käyttö vähentää huomattavasti 

lääkkeiden toimitusvirheitä (Abramson, Barrón, Quaresimo & Kaushal, 2011; Moniz 

ym., 2011; Westbrook ym., 2012; Garfield ym., 2013). E-reseptiä voidaan pitää myös 

kustannustehokkaana. Sähköisen reseptin toimittaminen on selvästi nopeampaa kuin 

paperisen reseptin, sen käyttö säästää apteekin henkilökunnan ja lääkäreiden työaikaa 

sekä tehostaa lääkäreiden ja apteekin välistä vuorovaikutusta ja viestintää (Garfield ym., 

2013; Hammar ym., 2011; Lähteenoja 2013; Rahimi & Timpka, 2010; Lapane, ym., 2011; 

Hammar ym., 2010.) 

Aiemmissa tutkimuksissa on tullut esiin myös käyttäjien antamia kehitysehdotuksia e-

reseptiin liittyen. (Eskola, 2014; Kivekäs ym., 2014). Tietojärjestelmien käyttöönottoon 

liittyy teknisten seikkojen lisäksi myös organisatorisia toimintatapojen muutoksia (Valta, 

2013). Taulukossa 1 kehitysehdotukset onkin jaoteltu luonteensa mukaan joko teknisiin 

tai organisatorisiin. 
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3.3 E-reseptin käyttöönotto Suomessa  

E-reseptin kehittäminen on ollut jo vuosia merkittävässä roolissa Euroopan Unionin 

terveyspolitiikassa. Unionin tavoitteena on kehittää rajat ylittävä sähköinen 

terveydenhuolto, jonka avulla jäsenmaiden kansalaiset saisivat hoidettua terveyteensä ja 

lääkitykseensä liittyvät asiat sähköisesti olinpaikasta riippumatta. Euroopan maista 

pisimmällä e-reseptin kehityksessä ja käytössä ovat olleet Ruotsi, Tanska ja Viro. 

(Kierkegaard, 2013.) 

Suomessa e-resepti on yksi osa laajempaa julkiseen lainsäädäntöön perustuvaa 

Kansallisen Terveysarkiston palvelukokonaisuutta (Kanta-palvelut). Kanta-palveluiden 

suunnitteluun ja käyttöön osallistuu useita terveydenhuollon toimijoita ja jokaisella 

toimijalla on oma tehtävänsä Kanta-palveluiden ja e-reseptin käytössä. (Kanta, 2014i; 

Kanta 2014j.) (Kuvio 8). 

Sosisiaali- ja terveysministeriö (STM)

-säädökset

-rahoitus

-strateginen ohjaus

Kansaneläkelaitos (Kela)

- reseptikeskuksen rekisterin pitäjä

- arkistopalvelu

- tekniset määritykset

Väestörekisterikeskus (VRK)

- varmennepalvelut

Apteekit

Suomen Apteekkariliitto (SAL)

Yliopiston apteekki (YA)

Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palveluja tarjoavat 

toimijat

Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus (Fimea)

- lääketietokanta

- apteekkien toiminta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

- suunnittelee, seuraa ja ohjaa käyttöönottoa ja käyttöä

- vie organisaatioiden OID- ja Valveri-tiedot Sote-rekisteriin

Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja 

valvontavirasto (Valvira)

- Terhikki-rekisteri 

- attribuuttipalvelut ja tuki VRK:lle

Potilastieto- ja apteekkijärjestelmien toimittajat

 

Kuvio 8. Toimijat Kanta-palveluiden käyttöönotossa ja käytössä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
2014b). 

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Kanta-palveluiden strategisesta ohjauksesta, 

säädöksistä ja rahoituksesta. Kanta-palveluiden operatiivisesta ohjauksesta huolehtii taas 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kansaneläkelaitos (Kela) vastaa e-reseptiin 

liittyvän tietojärjestelmäpalveluiden toteutuksesta ja ylläpidosta. Terveydenhuollon 

ammattikorttien roolipalvelusta vastaa Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja 

valvontavirasto (Valvira) ja ammattikortteihin liittyvästä varmennepalvelusta 

Väestörekisterikeskus (VRK). Näiden viranomaistahojen lisäksi Kanta-palveluihin ja e-

reseptiin liittyviä toimijoita ovat julkinen ja yksityinen terveydenhuolto, apteekit, 

apteekkien toimintaa ohjaava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) sekä 

potilas- ja apteekkijärjestelmien toimittajat. 

E-reseptihanketta on sanottu yhdeksi kalleimmista, kustannustehottomimmista ja 

epäonnistuneimmista tietojärjestelmäprojekteista Suomessa. Valtion talouden 

tarkastusviraston tuloksellisuuskertomuksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriöllä on 
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ollut puutteita tietojärjestelmähankkeiden johtamisessa ja resursoinnissa. Ministeriön 

linjaukset e-reseptin kehittämisessä ovat vaihdelleet, jolloin kehittämistyö on venynyt ja 

valittu toteutustapa on tullut kalliiksi. Syynä tähän pidetään e-reseptin 

tietotekniikkavetoista kehittämismallia, jossa ei ole otettu riittävästi huomioon 

toimintatapojen uudistamista ja sitä kautta terveydenhuollon tuottavuuden kasvua. 

(Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2010.)  

Vuonna 2010 monien noin 20 vuotta kestäneiden kehitysprojektien jälkeen Suomen 

sairaanhoitopiirit ottivat käyttöön nykyisin käytössä olevan e-reseptitoimintamallin 

mukaisen järjestelmän. Käyttöönotto tehtiin vaiheittain ja se kesti noin kolme vuotta. 

Suomessa sähköisen lääkemääräyksen ensimmäiset kokeilut aloitettiin Turussa 

toukokuussa 2010. Vuoden 2012 huhtikuusta lähtien kaikilla Suomen 816 

apteekkitoimipisteellä on ollut e-reseptin toimitusvalmius. Vuonna 2013, jolloin 

viimeisimmät sairaanhoitopiirit liittyivät reseptikeskuksen käyttäjiksi, kirjoitettiin 

maassamme jo yli 22 miljoonaa e-reseptiä ja apteekit tekivät e-resepteillä yli 15,5 

miljoonaa lääketoimitusta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2012; Kanta, 2014b.) 

Verrattuna Euroopan Unionin maihin Suomessa e-reseptin käyttöön otto on edennyt 

verkkaisesti, mutta on lopulta saavuttanut melko vahvan aseman käyttäjien keskuudessa. 

Kuvio 9 esittää kirjoitettujen reseptien ja lääketoimitusten lukumäärän kehitystä 

Suomessa vuodesta 2010. 

 

Kuvio 9. Reseptitoimitukset Suomessa (kpl)(Kanta, 2014b). 

Vuoden 2014 tilastotiedot kaikkien lääketoimitusten osalta perustuvat arvioon, joka on 

tehty vuoden 2013 lokakuussa saatujen tietojen pohjalta. Vuonna 2014 yli 70 prosenttia 

lääketoimituksista tehtiin e-resepteillä. Lääkemääräyksiä kirjoitetaan päivittäin noin 

100 000 kappaletta ja niillä tehdään lääketoimituksia apteekeista lähes 200 000 

kappaletta. Vuoden 2014 lokakuuhun mennessä sähköisen lääkemääräyksen oli saanut jo 

yli 4 100 000 kansalaista. Vuoden 2014 aikana myös yksityisen terveydenhuollon yksiköt 

ovat liittyneet käyttämään e-reseptiä. (Apteekkariliitto, 2013; Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, 2014a; Kanta, 2014b.)  
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Kainuun sairaanhoitopiiri otti e-reseptin käyttöön sairaanhoitopiireistä viimeisimpänä 

maaliskuussa 2013. Kainuussa saavutettiin 83 % käyttöaste jo puolen vuoden jälkeen e-

reseptin käyttöönotosta (Kuvio 10), kun ensimmäisenä e-reseptin käyttöönottaneet 

sairaanhoitopiirit (Varsinais-Suomen, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Pohjois-

Karjalan) saavuttivat vain 60 % käyttöasteen vastaavassa ajassa (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos, 2013; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2012.)  

 

Kuvio 10. Sähköisen lääkemääräyksen käyttöasteiden keskiarvo 9/2013 (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos, 2013). 

Verrattaessa e-reseptin käyttöasteiden kehitystä eri sairaanhoitopiirien alueilla 

huomataan, että Kainuussa e-reseptin käyttö omaksuttiin nopeammin kuin varhaisessa 

vaiheessa e-reseptin käyttöön siirtyneillä alueilla. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

2013; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2012).  Saastamoisen (2013) mukaan e-reseptin 

käyttöasteissa on esiintynyt sairaanhoitopiirien sisällä merkittäviä vaihteluita riippuen 

siitä, miten perusteellista ja määrätietoista kouluttaminen ja organisaation sitouttaminen 

e-reseptin käyttöönottoon on ollut. Nopea e-reseptin omaksuminen Kainuussa voidaan 

nähdä myös Kuviosta 11, jossa on esitetty e-reseptien määrä suhteessa kaikkiin 

toimitettuihin resepteihin eräässä kainuulaisessa apteekissa. 
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Kuvio 11. Kainuulaisesta apteekista toimitettujen e-reseptien osuus kaikista toimitetuista 
resepteistä vuosina 2013 - 2014 (%) (K. Käsnänen, henkilökohtainen tiedoksianto, 7.1.2015). 

E-reseptien osuus kaikista toimitetuista resepteistä kasvoi hyvin nopeasti e-reseptin 

käyttöönoton jälkeen kainuulaisissa apteekeissa. Kainuun sairaanhoitopiirin alueella noin 

90 prosenttia apteekin toimittamista resepteistä on jo e-reseptejä. (Kuvio 11).  

Käyttöönoton jälkeen e-reseptijärjestelmä vaatii jatkuvaa kehittämistä ja ylläpitoa. E-

reseptin käytöstä peritään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten perusteella 

määräytyvä maksu. Vuonna 2014 Kela kerää apteekeilta käyttömaksua 0,06 

euroa/toimitettu resepti. Julkiselta terveydenhuollolta perittävä käyttömaksu on 0,845 

euroa/kunnan asukas. (Kanta 2014k). Apteekkien toimittaessa vuosittain noin 33 

miljoonaa e-reseptiä, ovat apteekeilta perittävät maksut noin kahden miljoonan euron 

luokkaa. Kunnat maksavat e-reseptin käyttömaksua Kelalle noin kolme ja puoli 

miljoonaa euroa vuodessa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014a.) 

E-reseptilakia uudistettiin maaliskuussa 2014 ja siirtymäajan jälkeen kaikki 

lääkemääräykset tulee laatia sähköisesti. Lakimuutos edellyttää myös pienet 

terveydenhuollon yksiköt ja ammatinharjoittajat siirtymään e-reseptin käyttöön 

viimeistään vuoden 2016 alusta lähtien. 1.1.2017 alkaen potilailla ei ole enää 

mahdollisuutta kieltäytyä e-reseptistä. Lakimuutoksella varmistetaan, että e-reseptiä 

tullaan jatkossa käyttämään poikkeustilanteita lukuun ottamatta joka tilanteessa. 

Lakimuutoksen tarkoitus on varmistaa, että potilaan hoidossa tarvittavat lääkitystiedot 

ovat vaivattomasti käytettävissä kaikkialla potilaan tietosuojaa heikentämättä. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö, 2014d; Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 2.2.2007/61, 2007.) E-

reseptin pakollisuuden oli määrä koskea pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia PKV- 

lääkkeitä ja huumausaineita jo vuoden 2015 alusta lukien. Kaikissa 

potilastietojärjestelmissä ei ole kuitenkaan lakimuunnoksen vaatimia ominaisuuksia, 

joten Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt tarvittavien muutosten toteuttamiseksi 

lisäaikaa 1.11.2015 saakka. Marraskuusta 2015 alkaen PKV-lääkkeiden, 

huumausaineiden ja tammikuusta 2017 alkaen myös muiden reseptillä määrättävien 

lääkkeiden osalta, potilaalla ei ole oikeutta kieltäytyä e-reseptistä. Tämän jälkeen 
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potilaalla on oikeus kieltää terveydenhuoltohenkilökuntaa näkemästä potilaalle 

kirjoitettuja lääkemääräyksiä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015.) 

3.4 E-reseptin käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät 

Kansalliseen Terveysarkistoon (Kanta) liitettävien e-reseptien laatimiseen ja 

toimittamiseen käytettävien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen tulee noudattaa 

Kansaneläkelaitoksen ylläpitämiä teknisiä määrityksiä. Tietojärjestelmien on läpäistävä 

määritysten mukainen auditointimenettely ennen liittymistä Kansalliseen 

Terveysarkistoon. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö vastaa auditointien käytännön 

järjestelyistä. Tähän mennessä kolmetoista potilastietojärjestelmää ja kolme 

apteekkijärjestelmää on auditoitu. (Kanta, 2014h.) Seuraavissa alaluvuissa kuvataan 

käytössä olevia potilas- ja apteekkitietojärjestelmiä. 

3.4.1 Potilastietojärjestelmät 

Potilastietojärjestelmien käyttö terveydenhuollossa on yleistynyt 1990-luvun lopulta 

lähtien. Vuonna 2010 kaikki terveydenhuollon yksiköt Suomessa käyttivät jotakin 

potilastietojärjestelmää, kun vielä vuonna 2002 potilastietojärjestelmiä käytti vasta noin 

puolet sairaanhoitopiirien sairaaloista. Suomessa käytetyin potilastietojärjestelmä 

perusterveydenhuollossa on Effica. Sitä käyttää 10 sairaanhoitopiiriä Suomen 21 

sairaanhoitopiiristä. Kahdeksan vuoden aikana potilastietojärjestelmien määrä on 

pienentynyt kahdeksasta viiteen ja Effica on kasvattanut markkinaosuuttaan selvästi. 

Effican markkinaosuus oli vuonna 2002 37 prosenttia ja vuonna 2009 60 prosenttia. 

Toiseksi yleisin potilastietojärjestelmä perusterveydenhuollossa on Pegasos 27 prosentin 

markkinaosuudellaan. (Winblad & Reponen, 2010). 

Nykyään lääkäreiden keskeisimpiä työkaluja vastaanottotyössä ovat 

potilastietojärjestelmät, mutta niiden käytettävyyttä ja toimivuutta on kritisoitu 

voimakkaasti. Potilastietojärjestelmien käyttöönoton tavoitteena on ollut 

terveydenhuollon laadun ja tuottavuuden parantaminen, mutta lääkäreiden mielestä 

nykyiset potilastietojärjestelmät eivät tue riittävästi lääkäreiden työtä ja heikentävät jopa 

potilasturvallisuutta. (Vänskä ym., 2010.) Kaikissa potilastietojärjestelmissä on todettu 

epävakautta, puutteita ja virhetoimintoja, minkä vuoksi käytössä olevat järjestelmät ovat 

saaneet käyttäjiltään välttävän tai korkeintaan tyydyttävän arvosanan. Tämän vuoksi 

potilastietojärjestelmillä ei ole ainakaan vielä havaittu terveydenhuollon tuottavuuden 

nousua. Potilastietojärjestelmiä vertailevassa tutkimuksessa saatujen käyttäjäkokemusten 

mukaan Effica-potilastietojärjestelmä sai lääkäreiltä tyydyttävän arvosanan, vaikka 

vertailussa muihin terveyskeskusten käyttämiin potilastietojärjestelmiin se sijoittui 

ensimmäiseksi.   (Winblad ym., 2010.)  

Suomessa terveydenhuollon potilastietojärjestelmiin on satsattu miljoonia euroja, mutta 

ongelmana on järjestelmien pirstaleisuus. Sen sijaan, että terveydenhuollon käytössä olisi 

valtakunnallinen, yhtenäinen ja toimiva tietotekniikkatuote, sillä on suuri ja sekalainen 

joukko järjestelmiä, joiden ominaisuuksia kehitetään erillään. Terveydenhuollossa 

käytettäviin tietojärjestelmiin tallennetut tiedot eivät välity järjestelmästä toiseen, minkä 

vuoksi tietojen kirjaamisesta eri järjestelmiin aiheutuu moninkertainen työ. Potilaiden 

tiedot ovat hajallaan eri lähteissä, mikä hankaloittaa lääkäreiden työtä. Vuonna 2014 

voimaan tulleen terveydenhuoltolain mukaan potilaat ovat saaneet vapaasti valita julkisen 

terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikön. Tämän valinnan mahdollisuuden myötä 

potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen alkaa olla lähes välttämätöntä, koska 

lakimuunnoksen myötä potilaan tietojen saatavuus on jatkossa oltava paikkakunta ja 

organisaatio riippumatonta. Suomessa on vireillä Apotti-hanke, jonka tarkoituksena on 
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kehittää sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa 

aikaisempaa yhtenäisemmäksi, turvallisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi. Apotti-

hankkeen päämääränä on tuottaa yhtenäinen potilastietojärjestelmä koko Helsingin ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle. (Apottihanke, 2013; Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2014c; Byman, 2012.) 

Vuosina 2005 - 2012 Kainuussa testattiin Kainuun hallintokokeilua, jonka tavoitteena oli 

parantaa alueen kehitystä ja tehostaa kuntien välistä yhteistyötä. Kokeilun aikana 

kuntayhtymä vastasi aiemmin kuntien vastuulla olleista sosiaali- ja terveydenhuollon 

tehtävistä. Kainuun hallintokokeilun aikana vuonna 2011 alueen sosiaali- ja 

terveystoimen, erikoissairaanhoidon sekä perusterveydenhuollon toimipisteiden 

toiminnot yhtenäistettiin ja kaikissa terveydenhuollon yksiköissä siirryttiin käyttämään 

samaa potilastietojärjestelmää. Tässä mittavassa projektissa seitsemän kunnan 

perusterveydenhuollon käyttämät Pegasos-potilastietojärjestelmät vaihdettiin Effica-

potilastietojärjestelmään. Näin yhtenäiset potilastiedot saatiin käyttöön reaaliajassa koko 

organisaatiossa, jossa työskentelee yli 3000 terveydenhuollon ammattilaista. 

Myöhemmin Kainuun maakunta -hallintokokeilu lopetettiin ja sosiaali- ja 

terveyspalveluiden tuottamisvastuu siirtyi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymälle. (Kainuun Sote, 2012; Tieto, 2011.) 

Potilastietojärjestelmien toimittajat tekevät jatkuvasti töitä parantaakseen 

tietojärjestelmien laatua. Kaksi Suomessa eniten käytettyä potilastietojärjestelmää ovat 

korvautumassa uusilla tuotteilla. Effica-järjestelmät muuttuvat vähitellen Lifecare-

järjestelmäksi, jonka uskotaan olevan edeltäjäänsä yhtenäisempi kokonaisratkaisu, joka 

vähentää turhia työvaiheita ja tehostaa hoitoketjua. (Kuittinen, 2014.)  

3.4.2 Apteekkijärjestelmät 

Ensimmäinen suomalainen apteekkitietojärjestelmä on otettu käyttöön 1980-luvun 

puolivälissä. Tietojärjestelmien helppokäyttöisyys ja toimintojen monipuolisuus on 

kehittynyt ajan kuluessa paljon. Apteekkitietojärjestelmien markkinat jakautuvat lähes 

tasan kahden järjestelmätoimittajan Receptum Oy:n ja Pharmadata Oy:n kesken. Suomen 

apteekit käyttävät tällä hetkellä joko Receptumin kehittämää Maxx- tai Pharmadatan 

kehittämää Salix-apteekkijärjestelmää. (Rauha, 2011.) 

Maxx-apteekkijärjestelmä on apteekeille suunnattu asiakkuudenhallinta-, kassa- ja 

taloushallintoratkaisu, joka tehostaa apteekin päivittäisiä toimintoja ja parantaa näin 

asiakaspalvelua. Maxx-apteekkijärjestelmä on vähitellen vuosien 2008 - 2013 aikana 

korvannut kokonaan aiemmin apteekeissa käytetyn Linnea-apteekkijärjestelmän. Vuonna 

1991 julkistettu Linnea-apteekkijärjestelmä sisälsi pitkälti samoja toimintoja kuin Maxx-

järjestelmä. Merkkipohjaisena tietojärjestelmänä Linnea edusti melko vanhaa 

teknologiaa, kun uudella teknologialla toteutettu järjestelmä mahdollistaa entistä 

nopeammat ja monipuolisemmat toiminnot, parantaa käytettävyyttä, hallittavuutta sekä 

ylläpidettävyyttä. (Receptum, 2014; Rauha, 2011.) 

Pharmadata on valmistamassa Salix-apteekkijärjestelmän rinnalle pd3-järjestelmää, joka 

edustaa uutta teknologiaa. Toistaiseksi uusi järjestelmä ei ole vielä laajasti käytössä, vaan 

Pharmadata ylläpitää ja kehittää edelleen merkkipohjaista Salix-apteekkijärjestelmäänsä, 

jota käyttää hieman yli puolet Suomen apteekkitoimipisteistä. (Rauha, 2011.) 

Toisin kuin potilastietojärjestelmistä, apteekkijärjestelmien paremmuudesta, 

hyväksynnästä tai käyttäjätyytyväisyydestä ei ole viime vuosina julkaistu tutkimuksia. 

Hyppönen ym. (2006) raportoivat vuosina 2005 - 2006 Sosiaali- ja terveysministeriön 
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johtaman tutkimuksen pohjalta apteekkien käsityksiä e-reseptijärjestelmien 

käytettävyydestä ja toimivuudesta. Tutkimuksen aikana tehtiin muutamia 

lääketoimituksia e-reseptillä Linnea- ja Salix-apteekkijärjestelmää käyttävissä 

apteekeissa. Tutkijat havaitsivat, että silloisten apteekkijärjestelmien e-

reseptitoiminnallisuuksia ja käytettävyyttä on kehitettävä vielä huomattavasti. 

(Hyppönen ym., 2006.) Nykyisen Kansalliseen terveysarkistoon (Kanta) pohjautuvan e-

reseptitoimintamallin käyttöönoton jälkeen apteekkijärjestelmiä arvioivia tutkimuksia on 

erittäin vähän. Lähteenoja (2013) on tutkinut e-reseptin toimitusnopeutta eri 

apteekkijärjestelmillä verrattuna paperireseptin toimitusaikoihin. Tutkimuksessa selvisi, 

että Salix-apteekkijärjestelmä oli Maxx-apteekkijärjestelmää nopeampi e-reseptin 

toimituksessa. Ero johtui siitä, että Maxx-apteekkijärjestelmä edellyttää asiakkuuden 

perustamista järjestelmään uuden lääketoimitusprosessin alussa, josta aiheutuu 

kertaluontoinen ajanlisäys. Tutkimus on tehty e-reseptin käyttöönoton alussa ja silloin 

havaittiin, että e-reseptin allekirjoitusvaihe oli Salixissa nopeampi ja yleisesti koko e-

reseptin toimitus oli vielä sen hetkisillä järjestelmillä paperista reseptitoimitusta hitaampi. 

(Lähteenoja, 2013). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella toimii 

neljätoista apteekkitoimipistettä, joista Maxx-apteekkijärjestelmää käyttää yksitoista 

apteekkia ja Salix-apteekkijärjestelmää kolme apteekkia (K. Käsnänen, henkilökohtainen 

tiedoksianto, 7.1.2015). 
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4. Tutkimuksen kohde ja metodologia 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen kohteena olevat e-reseptin käyttäjät ja organisaatiot, 

joissa käyttäjät työskentelevät sekä tutkimuksessa tarkasteltavat tietojärjestelmät. Lisäksi 

kuvataan käytetty tutkimusmenetelmä ja esitetään miten tutkimus toteutettiin. 

4.1 E-reseptin käyttäjät ja käyttäjäorganisaatiot 

E-reseptiä käyttävät lääkkeen määräämisoikeuden saaneet lääkärit, ammattipätevyyden 

omaava hoitohenkilökunta terveydenhuollossa ja apteekeissa sekä asiakkaat. Kaikilla 

käyttäjillä on roolinsa mukaiset mahdollisuudet käyttää e-reseptiä toimintamallin (Kuvio 

7) mukaisesti. 

Suomi on jaettu 21 sairaanhoitopiiriin, joiden alueilla sijaitsevat kunnat muodostavat 

kuntayhtymiä. Kuntayhtymien tehtävänä on suunnitella ja kehittää erikoissairaanhoitoa 

niin, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat toimivan 

kokonaisuuden. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2014a.) Sairaanhoitopiirien tarjoamat 

terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. 

Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan kunnan järjestämää väestön terveyden seurantaa ja 

edistämistä. Nämä palvelut tuotetaan kuntien tai useamman kunnan muodostamien 

kuntayhtymien ylläpitämissä terveyskeskuksissa, joita Suomessa on kaikkiaan 160. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö, 2014b.) 

Suomessa toimii 816 apteekkitoimipistettä, joissa työskentelee noin 8500 henkilöä. 

Apteekkien henkilökunnasta 59 prosenttia on saanut farmaseuttisen koulutuksen. Nämä 

henkilöt ovat koulutukseltaan joko farmaseutteja tai proviisoreita. Apteekeissa 

työskentelee avustavissa tehtävissä myös iso joukko henkilöitä, joilla ei ole farmaseuttista 

koulutusta. Apteekin teknisellä henkilökunnalla ei ole pääsyä e-reseptikeskukseen, koska 

heillä ei ole terveydenhuollollista ammattipätevyyttä eikä siten terveydenhuollon 

ammattikorttia. Apteekeissa työskentelee noin 5000 farmaseuttisen ammattipätevyyden 

suorittanutta henkilöä, joilla on Väestörekisterikeskuksen myöntämä terveydenhuollon 

ammattikortti, jota tarvitaan e-reseptikeskukseen tunnistautumiseen ja e-reseptin 

allekirjoittamiseen. (Suomen apteekkariliitto, 2014.) 

Kainuun kahdeksan kuntaa muodostavat sairaanhoitopiirin, jossa Kainuun sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymä vastaa noin 73 000 kainuulaisen perusterveydenhuollon 

palveluista. Kuntayhtymän alueella toimii yhdeksän perusterveydenhuollon 

terveysasemaa, joissa kaikissa käytetään Effica-potilastietojärjestelmää. (Kainuun Sote, 

2013a.) Kainuun alueella toimii 11 apteekkia ja kolme sivuapteekkia (Kainuun Sote, 

2013b).  

Tässä tutkimuksessa perehdyttiin e-reseptin hyväksyntään ja käyttäjätyytyväisyyttään 

Kainuun alueen perusterveydenhuollossa, koska haluttiin selvittää, miten e-reseptin 

hyväksyntä on edennyt alueella, jolla e-resepti otettiin viimeisimpänä käyttöön. Aiemmin 

Suomessa tehdyt selvitykset on tehty e-reseptin käyttöönoton alkuvaiheessa, kun 

järjestelmiä oli käytetty varsin lyhyen aikaa ja kokemuksia e-reseptin käytöstä ei ollut 

juurikaan kertynyt.  
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4.2 Tutkimusmenetelmä 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus perustuu kokonaisvaltaiseen tiedon hankintaan 

haastattelemalla tai havainnoimalla tarkoituksenmukaisesti valikoituja henkilöitä, 

kyselyillä tai analysoimalla erilaisia kirjallisia materiaaleja. Laadullinen tutkimus on 

kehitetty sosiaalisten tieteiden alalla, jossa on tutkittu kulttuurillisia ja sosiaalisia ilmiöitä. 

Tutkimusjoukko voi olla pieni, mutta silti kerättyä aineistoa analysoidaan monipuolisesti 

ja yksityiskohtaisesti. Tutkimusstrategioita voi olla useita, joita noudattamalla tutkimus 

toteutetaan. Tapaustutkimus on hyvin yleinen tutkimusstrategia tietojenkäsittelytieteissä. 

(Myers, 1997.) Siinä tutkitaan ilmiötä tosielämän kontekstissa ja se siksi soveltuu hyvin 

tietojenkäsittelytieteisiin, joissa tarkastellaan usein tietojärjestelmiä 

organisaatioympäristössä. Tapaustutkimus voi kohdistua yhteen (single case) tai 

useampaan tapaukseen (multiple case). Tapauksen sisällä voidaan tutkia useampaa 

alayksikköä, esim. ryhmää tai roolia, joka ei välttämättä ole sidottu samaan paikkaan 

(single case with embedded units). (Yin, 2003.) Tapaustutkimusta on kritisoitu siitä, että 

yhden tapauksen perusteella ei voi tehdä yleisiä johtopäätöksiä. Menetelmä antaa 

kuitenkin mahdollisuuden luoda sen pohjalta hypoteeseja, jotka voivat toimia pohjana 

jatkotutkimukselle. (Flyvbjerg, 2006.) Tapaustutkimuksessa on tärkeää määrittää tarkasti, 

mikä tutkittava tapaus on. Tähän päästään määrittämällä rajat, jonka sisällä tutkittavaa 

ilmiötä tarkastellaan. Rajat voidaan määrittää esimerkiksi ajan ja paikan tai ajan ja 

aktiviteetin tai kontekstin perusteella. Tapaustutkimuksen rajojen määrittäminen 

varmistaa, ettei tutkimus tule liian laajaksi hallita. (Baxter & Jack, 2008.) Ongelmalliseksi 

on havaittu, jos tutkimuksessa yritetään vastata liian laajaan tutkimuskysymykseen, tai 

siinä on liian monia tutkimuskohteita. (Yin, 2003.) Tapaustutkimuksen otoksen 

valinnassa pitää ottaa huomioon, että tutkimukseen valittavat henkilöt pystyvät 

tarjoamaan informaatiota tutkittavasta ilmiöstä eri näkökulmista (Eisenhardt & Graebner, 

2007). 

Tämä tutkimus oli kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka kohde oli rajattu maantieteellisen 

paikan perusteella. Tutkimus lähestyi aihetta kvalitatiivisesta näkökulmasta, koska 

Suomessa aihetta on aiemmin tutkittu laadullisin keinoin hyvin vähän. Aiheesta oli 

tarvetta saada yksityiskohtaista tietoa usean siihen liittyvän käyttäjäryhmän 

näkökulmasta. Tutkimuksessa tutkittiin käyttäjäryhmien suhtautumista tutkittavaan 

ilmiöön sekä tyytyväisyyttä tietojärjestelmiin neljässä organisaatiossa. 

Haastattelu on yksi käytetyimmistä ja tärkeimmistä tavoista kerätä arvokasta tietoa 

silloin, kun tutkija haluaa syventää tietämystään ilmiöstä tai asiasta. Haastattelu on 

vuorovaikutustilanne, jossa tutkija pääsee tarvittaessa heti selventämään ja tarkentamaan 

saatuja vastauksia. Haastattelulla tavoitetaan kyselyyn verrattuna enemmän ihmisiä, 

koska kieltäytymisprosentti kyselyihin on selkeästi pienempi. Haastattelu vaatii 

tutkijoilta vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta käsitellä ja analysoida tallennettuja 

vastauksia. Haastattelujen toteuttaminen vie paljon aikaa, mutta on silti joustava, moniin 

tutkimustarkoituksiin soveltuva tiedonkeruumenetelmä. Niiden avulla voidaan saada 

esiin monisanaisesti kuvattujen vastausten lisäksi taustalla olevia motiiveja. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2001.)  

Tutkimushaastattelut voidaan lajitella kolmeen tyyppiin sen mukaan, kuinka kiinteästi 

kysymykset on muotoiltu. Lomakehaastattelu on käytetyin haastattelulaji. Siinä 

kysymysten ja väitteiden muoto sekä niiden järjestys on täysin ennalta määrätty eli 

strukturoitu. Lomakehaastattelu sopii parhaiten tilanteisiin, joissa testataan aiempien 

kvalitatiivisten tutkimustulosten yleistettävyyttä, tai kun pelkällä kyselyllä saataisiin 

huono vastausprosentti. Lomakehaastattelulla saadaan yksinkertaisella menetelmällä 

helposti analysoitavaa tietoa. (Hirsjärvi & Hurme, 2001.) Strukturoimattomasta 
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haastattelusta voidaan käyttää myös nimitystä avoin haastattelu, syvähaastattelu tai 

keskustelunomainen haastattelu. Päinvastoin kuin lomakehaastattelu, se sisältää avoimia 

kysymyksiä. Haastattelu muistuttaa keskustelua, jossa edellinen vastaus synnyttää uuden 

kysymyksen. Avoin haastattelu vaatii erityistä taitoa haastattelijalta ohjata 

haastattelutilannetta sekä paljon aikaa ja useita haastattelukertoja. Teemahaastattelulla 

tarkoitetaan lomake- ja avoimen haastattelun välimuotoa, jossa haastattelukysymykset on 

puolistrukturoitu. Teemat ja kysymysten muoto ovat kaikille samat, mutta haastattelija 

voi kysyä kysymykset haluamassaan järjestyksessä. Haastattelut voidaan toteuttaa yksilö-

, pari- tai ryhmähaastatteluna. Ryhmähaastattelu on tehokas tiedonkeruun muoto, kun 

samalla saadaan tietoja usealta henkilöltä. Ryhmä voi auttaa muistamaan asioita 

paremmin tai auttaa tutkijaa väärinymmärrysten korjaamisessa. Ryhmähaastattelun 

huonona puolena on, että ryhmässä dominoivat henkilöt voivat määrätä keskustelun 

suunnan tai kielteisiä asioita ei uskalleta ottaa esille. (Hirsjärvi ym., 2009.) 

Tämän tutkimuksen aineistona käytettiin aiheesta olemassa olevaa kirjallista materiaalia 

sekä haastattelujen tuottamaa empiiristä aineistoa. Haastattelut toteutettiin 

puolistrukturoidun haastattelun, lomake- ja ryhmähaastattelun keinoin. Usean 

haastattelumuodon käyttöön päädyttiin, koska eri käyttäjien haastatteluun oli 

käytettävissä eri määrä aikaa ja eri muodot soveltuivat toisille käyttäjille paremmin. 

Apteekin asiakkaiden haastattelu oli yksinkertaisinta toteuttaa lomakkeeseen pohjautuen, 

jolloin haastattelusta ei tullut liiaksi asiakkaan aikaa vievää ja raskas. Puolistrukturoitua 

haastattelua käytettiin apteekissa ja terveyskeskuksessa työskentelevien kanssa, koska oli 

tarve saada enemmän yksityiskohtaista tietoa aiheesta keskustelunomaisesti 

mahdollistaen joustava aiheenkäsittely myös kysymysten ulkopuolelta. 

Lomakehaastattelua käytettiin toisella paikkakunnalla yhdessä terveyskeskuksessa 

työskentelevien kanssa sekä yhdessä apteekissa työskentelevien kanssa siten, että 

haastateltavat vastasivat sähköisessä haastattelulomakkeessa olleisiin kysymyksiin. 

Terveyskeskuksesta saatuihin vastauksiin liittyen tehtiin tarkentavia kysymyksiä 

sähköpostin avulla ja apteekissa työskentelevien vastauksia täydennettiin keskustelemalla 

vastauksista, jolloin lomakehaastatteluun tuli puolistrukturoituja piirteitä. 

Ryhmähaastattelua käytettiin tilanteissa, jossa kaikille samassa työpaikassa 

työskenteleville saman käyttäjäryhmää edustaville henkilöille ei voitu järjestää erillisiä 

haastatteluaikoja.  

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineistoa voidaan analysoida useilla eri tavoilla. 

Analysointitavasta riippumatta sisällönanalyysille on yhteistä karkeasti luokitellen tiedon 

pelkistäminen, tiedon esittäminen ja johtopäätösten tekeminen (Miles & Huberman, 

1994). Induktiivisessa sisällönanalyysissa pyritään aineistoa käsitteellistämällä 

teoretisoimaan tutkittavaa aihetta. Tämä tapahtuu tietoa tiivistämällä ja muodostamalla 

aineistosta alatason kategorioita, joita edelleen yhdistellään ylätason kategorioiksi. 

Ylätason kategorioiden perusteella voidaan pyrkiä tekemään johtopäätöksiä liittyen 

tutkittavan aiheen tutkimuskysymyksiin. (Thomas, 2011.) 

Tutkimuksen haastattelukysymykset laadittiin kirjallisuudesta kehitetyn viitekehyksen 

pohjalta ja tutkimusaineisto analysoitiin viitekehyksen tekijöiden avulla. Analyysissä 

aineistosta tiivistyivät ja pelkistyivät viitekehyksen tekijöiden perusteella 

tietojärjestelmän onnistumista ja teknologian hyväksymistä koskevat seikat. Lisäksi 

aineistosta tunnistettiin erikseen kehitysehdotuksiin liittyvät seikat. 
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4.3 Tutkimuksen toteutus 

Tämä tutkimus toteutettiin tekemällä lomake- ja ryhmähaastatteluja sekä 

puolistrukturoituja teemahaastatteluja ja tutustumalla apteekista saatuun kirjalliseen 

materiaaliin. Haastattelu valittiin tiedonkeruumenetelmäksi, koska haluttiin varmistua, 

että vastaukset saadaan juuri Kainuun alueelta valikoidulta kohderyhmältä ja vastauskato 

olisi mahdollisimman pieni. Haastateltaviksi valittiin kaksi tutkimusalueella 

perusterveydenhuollossa työskentelevää lääkäriä, joista toinen oli ollut mukana 

suunnittelemassa e-reseptin käyttöönottoa sairaanhoitopiirin alueella. Toinen lääkäri 

edusti tavallista perusterveydenhuoltoa. Tutkimukseen valittiin kaksi eri 

apteekkijärjestelmää käyttävää kainuulaista apteekkia, jolloin voitaisiin havaita eri 

apteekkijärjestelmän vaikutus e-reseptin hyväksyntään. Haastateltavat valittiin 

apteekeista siten, että kummastakin apteekista mukana oli sekä esimiesasemassa olevia 

proviisoreita että annosjakelusta ja perinteisestä reseptin toimituksesta vastaavia 

farmaseutteja. Haastateltavat valittiin siten, että haastatteluissa saataisiin esiin asioita 

mahdollisimman monesta näkökulmasta. Asiakkaat valittiin satunnaisotannalla siten, että 

haastateltujen joukossa oli eri-ikäisiä miehiä ja naisia. Haastatteluilla saatiin syvällistä 

tietoa e-reseptin hyväksynnästä ja käyttäjätyytyväisyydestä. Apteekin tietojärjestelmien 

raportteja tutkimalla saatiin suuntaa-antavaa tilastollista tietoa siitä, miten e-reseptien 

toimittaminen oli edistynyt e-reseptin käyttöönoton jälkeen Kainuussa.  

Lääkäreillä, sairaanhoitajilla, terveyskeskusavustajilla, apteekin henkilökunnalla ja 

asiakkailla on omat roolinsa ja tehtävänsä e-resepti -prosessissa. Tästä johtuen 

asiakkaille, terveyskeskuksessa ja apteekissa työskenteleville laadittiin tutkimuksen 

viitekehyksen pohjalta omat haastattelukysymykset. (Liite B, C ja D). Asiakkaille 

tehtävään haastatteluun tiedonkeruumenetelmäksi valittiin lomakehaastattelu, koska 

haastattelu ei saanut venyttää asiakkaan asiointiaikaa apteekissa kohtuuttomasti ja 

haastattelu oli suoritettava alle 10 minuutissa. (Liite B). Hoitohenkilökunnan ja apteekin 

työntekijöiden haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja, jotka koostuivat 

pääasiassa avoimista kysymyksistä, joihin haastateltavat saivat vastata omin sanoin. 

Lisäksi kysyttiin muutamia strukturoituja kysymyksiä, joissa haastateltaville annettiin 

valmiita vastausvaihtoehtoja. (Liitteet C ja D). Jokaisen käyttäjäryhmän 

haastattelukysymyksistä luotiin kyselylomake Google Sheets -ohjelmiston avulla. 
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Haastattelut asiakkaille ja hoitohenkilökunnalle tehtiin syyskuussa 2014 ja apteekin 

työntekijöille lokakuussa 2014. Yhteenveto haastatteluista on esitetty Taulukossa 2. 

Taulukko 2. Yhteenveto haastatteluista.  

Haastateltavan 
rooli 

Organisaatio Haastattelutyyppi Haastattelun 
kesto 

Haastattelun 
ajankohta 

Farmaseutti Apteekki 

(Maxx- 

tietojärjestelmä) 

Lomakehaastattelu 60 min. Lokakuu 2014 

Farmaseutti 

(koneellisesta 

annosjakelusta 

vastaava) 

Apteekki 

(Maxx- 

tietojärjestelmä) 

Lomakehaastattelu 60 min. Lokakuu 2014 

Proviisori Apteekki 

(Maxx- 

tietojärjestelmä) 

Lomakehaastattelu 60 min. Lokakuu 2014 

Farmaseutti Apteekki (Salix- 

tietojärjestelmä) 

Puolistrukturoitu  

ryhmähaastattelu 

60 min. Lokakuu 2014 

Farmaseutti 

(koneellisesta 

annosjakelusta 

vastaava) 

Apteekki (Salix- 

tietojärjestelmä) 

Puolistrukturoitu  

ryhmähaastattelu 

60 min. Lokakuu 2014 

Proviisori Apteekki (Salix-

tietojärjestelmä 

Puolistrukturoitu  

ryhmähaastattelu 

60 min. Lokakuu 2014 

Lääkäri Terveyskeskus 

(A) 

Lomakehaastattelu - Syyskuu 2014 

Sairaanhoitaja Terveyskeskus 

(A)  

Lomakehaastattelu - Syyskuu 2014 

Vastaanotto-

avustaja 

Terveyskeskus 

(A)  

Lomakehaastattelu - Syyskuu 2014 

Lääkäri Terveyskeskus 

(B) 

Puolistrukturoitu 

haastattelu 

60 min. Syyskuu 2014 

Sairaanhoitaja Terveyskeskus 

(B) 

Puolistrukturoitu  

ryhmähaastattelu 

60 min. Syyskuu 2014 

Vastaanotto-

avustaja 

Terveyskeskus 

(B) 

Puolistrukturoitu  

ryhmähaastattelu 

60 min. Syyskuu 2014 

 

Julkisen terveydenhuollon sairaanhoitajille, vastaanottoavustajille ja lääkäreille 

suunnattu haastattelu tehtiin kahdella kainuulaisella terveysasemalla, joissa työntekijät 

käyttivät Kainuun perusterveydenhuollossa yleisesti käytettyä Effica-

potilastietojärjestelmää. Haastatteluun valittiin kaksi lääkäriä, kaksi sairaanhoitajaa ja 

kaksi vastaanottoavustajaa, yksi kunkin ammattiryhmän edustaja kummaltakin 

terveysasemalta. 

Terveysasema B:llä haastattelut tehtiin kahdessa osassa. Toinen haastattelu tehtiin 

lääkärille ja toinen haastattelu terveyskeskuksen vastaanottoavustajalle ja 

sairaanhoitajalle ryhmähaastatteluna terveysaseman tiloissa. Vastaukset tallennettiin 
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sanelinta apuna käyttäen ja kirjattiin välittömästi haastattelun jälkeen tekstimuotoon 

Google Sheets -ohjelmiston avulla. Terveysasema A:n lääkärille, sairaanhoitajalle ja 

vastaanottoavustajalle lähetettiin puolistrukturoidun teemahaastattelun kysymykset 

sähköisenä lomakekyselynä Google Forms -ohjelmistoa käyttäen. Työntekijät vastasivat 

kysymyksiin kirjallisesti, koska sopivaa haastatteluajankohtaa ei maantieteellisten 

etäisyyksien ja aikataulullisten ongelmien vuoksi saatu helposti järjestettyä. Vastaukset 

kysymyksiin annettiin Google Forms -ohjelmistoa käyttäen ja vastauksia täydennettiin 

sähköpostikirjeenvaihdon avulla väärinymmärrysten välttämiseksi. 

Apteekin työntekijöitä valittiin haastateltaviksi kahdesta kainuulaisesta apteekista, joissa 

käytettiin eri apteekkitietojärjestelmiä, koska tutkimuksessa haluttiin tietoa sekä Maxx- 

että Salix-apteekkijärjestelmää käyttävien henkilöiden kokemuksista. Kaikkiaan 

haastateltuja apteekin työntekijöitä oli kuusi kappaletta. Salix-apteekkijärjestelmää 

käyttävän apteekin työntekijät haastateltiin apteekin omassa taukotilassa 

ryhmähaastattelun. Mukana oli apteekin proviisori ja kaksi farmaseuttia, joista toinen 

vastasi apteekin koneellisesta annosjakelupalvelusta. Maxx-apteekkijärjestelmää 

käyttävästä apteekista haastateltiin apteekin proviisoria ja kahta farmaseuttia, joista 

toinen vastasi koneellisesta annosjakelusta. Maxx-apteekkijärjestelmää käyttävät 

työntekijät vastasivat haastattelun kysymyksiin kirjallisesti omalla työpaikallaan Google 

Forms -ohjelmistoa käyttäen ja saivat tarvittaessa neuvoja haastattelukysymysten 

tulkitsemisessa. 

Asiakkaiden haastattelut tehtiin kainuulaisessa apteekissa 14.–21.9.2014 välisenä aikana 

satunnaisesti valituille asiakkaille, joille toimitettiin lääkkeitä e-reseptillä. Apteekin 

suoratoimituspisteissä oli esite mahdollisuudesta osallistua haastattelututkimukseen. 

Esitteessä kehotettiin asiakasta ilmoittamaan henkilökunnalle, mikäli hän olisi halukas 

osallistumaan tutkimukseen. Asiakkaita pyydettiin myös haastateltaviksi 

reseptintoimituksen yhteydessä ja heidät haastateltiin apteekissa heti lääkkeiden 

toimituksen jälkeen. 15 haastatellusta asiakkaasta kahdeksan tuli haastatteluun itse 

ilmoittautumalla. Iältään haastateltavat jakautuivat tasaisesti lähes kaikkiin ikäryhmiin. 

(Kuvio 12).  

 

Kuvio 12. Haastatelluiden asiakkaiden ikäjakauma. 
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Yhtään alle 20-vuotiasta ei osallistunut haastatteluun. Yhdeksästä haastatteluun 

pyydetystä asiakkaasta vain kaksi kieltäytyi vedoten ajan puutteeseen. Haastateltavista 

miehiä oli neljä ja naisia 11. Haastattelun vastaukset kirjattiin paperilomakkeelle, josta ne 

välittömästi haastattelun jälkeen siirrettiin Google Sheets -ohjelmiston avulla 

tekstimuotoon. 

Asiakkaille tehtyjen haastattelujen kesto vaihteli 5-10 minuutin välillä. 

Hoitohenkilökunnan ja apteekin työntekijöiden haastattelut kestivät keskimäärin 45-60 

minuuttia. Kaikki työntekijöiden tiloissa tehdyt haastattelut taltioitiin sanelimella 

haastateltavien luvalla, jonka jälkeen vastaukset koostettiin ja suullisesti saadut 

vastaukset kirjattiin tekstimuotoon Google Forms -ohjelmistoa apuna käyttäen. 
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5. Tulokset 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen tulokset. Luvussa 5.1 käsitellään tulokset e-reseptin 

hyödyllisyydestä eri käyttäjäryhmien näkökulmista ja luvussa 5.2 e-reseptin ja 

tietojärjestelmien helppokäyttöisyydestä eri käyttäjien näkökulmista. Luvussa 5.3 

kuvataan eri käyttäjien asenteita e-reseptiä ja tietojärjestelmiä kohtaan. Luku 5.4 

keskittyy e-reseptin käyttöön. Lisäksi luvussa 5.5 käsitellään tietojärjestelmien, 

informaation ja palvelun laadun tuloksien lisäksi käyttäjätyytyväisyyden tuloksia. 

Lopuksi luvussa 5.6 esitellään tutkimushaastatteluissa esiin tulleet kehittämisehdotukset. 

Tutkimuksen haastattelukysymykset laadittiin kirjallisuudesta kehitetyn viitekehyksen 

pohjalta.  Tulokset esitetään kuitenkin tutkimusviitekehyksen elementtien järjestyksestä 

poiketen, koska teknologian hyväksymismalliin pohjautuvia kysymyksiä oli paljon ja 

niitä esitettiin kaikille käyttäjäryhmille. Tietojärjestelmän onnistumiseen ja 

käyttäjätyytyväisyyteen liittyviä kysymyksiä esitettiin vain terveydenhuollon 

ammattilaisille, minkä vuoksi niihin liittyvät tulokset esitetään luvun lopussa. 

5.1 E-reseptin hyödyllisyys 

Seuraavissa alaluvuissa 5.1.1 – 5.1.3 kuvataan, miten hyödylliseksi e-resepti on koettu eri 

käyttäjien näkökulmista sekä miten e-reseptiä tai sen käsittelyssä käytettäviä 

tietojärjestelmiä tulisi kehittää. 

5.1.1 Asiakkaiden näkökulma 

Lähes kaikki asiakkaat olivat sitä mieltä, että e-resepti on nopeuttanut tai parantanut 

apteekissa asiointia. Vain yksi vastaajista, joka käytti e-reseptiä ensimmäistä kertaa, ei 

osannut sanoa, miten e-resepti vaikutti hänen apteekissa asiointiin.  

Valtaosa asiakkaista koki, että e-reseptit pysyivät tallessa reseptikeskuksessa ja että se oli 

turvallinen tapa säilyttää reseptitietoja. Ainoastaan yksi asiakas epäili reseptikeskuksen 

tietoturvaa ja piti paperireseptiä turvallisempana tapana säilyttää reseptitietoja. 

Epäilyksestään huolimatta haastateltava käytti e-reseptejä ja koki sen käytön 

hyödyllisenä. 

Yli puolet asiakkaista mainitsi paperittomuuden kysyttäessä e-reseptin hyödyllisyyttä. 

Vaikka asiakkaille tulostettiin lääkkeen määräyksen yhteydessä kirjallinen potilasohje, ei 

paperia välttämättä tarvittu lainkaan lääketoimitusta tehtäessä. Asiakkaat pitivät siitä, että 

tunnistautumiseen riitti henkilö- tai Kela-kortti eikä potilasohjeita tarvinnut kuljettaa 

mukana. 

Selvitettäessä e-reseptin hyödyllisyyttä ja positiivisia puolia e-reseptin käytön helppous 

verrattuna paperiseen reseptiin mainittiin useassa vastauksessa. Kolmessa vastauksessa 

asiakkaat toivat esiin vapauden valita apteekki, jossa asioi. Kahdessa vastauksessa 

positiivisena asiana mainittiin mahdollisuus tarkastella omia reseptejään internetin 

välityksellä Omakanta-palvelun kautta. 

Vähän alle puolet asiakkaista arvioi, että reseptin uudistaminen on e-reseptin myötä 

nopeutunut. Yhtä suuri osa ei osannut arvioida asiaa, koska heillä ei ollut vielä kokemusta 

e-reseptin uusimisesta. Kaksi vastaajaa koki, ettei e-resepti ollut nopeuttanut reseptin 

uusintaa. 
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Yksittäisissä vastauksissa e-reseptin hyödyllisyytenä mainittiin niiden pysyminen tallessa 

e-reseptikeskuksessa, niiden reaaliaikaisuus ja näkyminen apteekeissa sekä Omakanta-

palvelun kautta heti, kun lääkäri oli sen määrännyt. Hyödyllisenä pidettiin myös sitä, että 

toimitetun lääkepakkauksen etiketissä näkyi reseptin voimassaoloaika ja reseptille jäljelle 

jääneen lääkkeen määrä, ja että e-reseptin uudistamispyyntö voitiin lähettää apteekin 

kautta. 

Lähes kaikki vastaajat olivat löytäneet jotain hyödyllistä e-reseptistä ja sen 

käyttöönotosta. Vain viisi haastatelluista osasi mainita jonkin asian, jota e-reseptissä olisi 

kehitettävä.  E-reseptien kehitysehdotukset tulivat esille haastateltavien kommenteissa:  

”Huoltajalla tulisi olla mahdollisuus katsoa alle 18 -vuotiaan lapsen e-reseptintietoja 

omakanta-palvelun kautta.”  

”Uusimispyynnön lähetys tulisi olla mahdollista internetin, omakanta-palvelun kautta” 

”E-resepteillä määrätyt lääkkeet tulisi kaikki uusia yhtä aikaa, että näiden reseptien 

uusinnan voisi hoitaa yhdellä kertaa kerran vuodessa.” 

”Informaation saanti e-reseptistä varsinkin käyttöönoton alussa oli vähäistä. E-

reseptistä ja sen uusimistavoista voisi tiedottaa enemmän.”  

”Reseptin voimassaoloaika ja reseptille jäljelle jääneen lääkkeen määrä ovat liian 

pienellä fontilla etiketissä, ettei siitä tahdo saada selvää.” 

Saatujen vastausten perusteella asiakkaiden kehitystoiveet koskivat Omakanta-palvelun 

toiminnallisuuksien, e-reseptien uusimiskäytännön ja informoinnin sekä informaation 

esittämistavan kehittämistä. 

5.1.2 Apteekissa työskentelevien näkökulma 

Kaikkien vastaajien mukaan e-resepti oli vähentänyt reseptiväärennöksiä ja 

väärinkäytösten mahdollisuutta. Kaikki lääkemääräykset oli nähtävissä ja toimituksia 

sekä kokonaislääkitystä voitiin seurata, vaikka ostot oli tehty eri resepteillä ja eri 

apteekeissa. Farmaseuttien ja proviisoreiden mielestä e-resepti ei ollut väärinkäytösten 

suhteen täysin aukoton. Tietyt väärinkäytösten riskit olivat lisääntyneet, vaikka e-reseptin 

väärentäminen ei ollut mahdollista. E-resepti mahdollisti toisenlaisen väärinkäytön, 

esimerkiksi jos lääkkeiden hakija esiintyi toisena henkilönä ja haki toiselle määrättyjä 

lääkkeitä itselleen. Lisäksi kokonaislääkityksen seuranta apteekissa ei ollut mahdollista, 

jos asiakas oli kieltäytynyt e-reseptistä. Tällöin asiakkaalla saattoi olla samasta lääkkeestä 

useita paperireseptejä, joilla oli mahdollista hakea lääkkeitä eri apteekeista. 

E-reseptin vaikutus lääkkeiden haittavaikutuksien, yhteisvaikutuksien ja monilääkitysten 

seurantaan oli apteekeissa työskentelevien mielestä positiivinen. Kokonaislääkitys oli 

helpommin hallittavissa kuin paperisella reseptillä. Vastauksissa asiaa kuvattiin 

seuraavasti:  

”Yhteisvaikutukset saa tarvittaessa helpommin selvitettyä, päällekkäisten lääkkeiden 

käyttö paljastuu ja on parempi antaa kohdennettua lääkeneuvontaa, kun näkee asiakkaan 

koko tilanteen, muut sairaudet ja lääkityshistorian.” 

Kokonaislääkityksen hallintaa haittasi asiakaspalvelussa usein kiire, jonka vuoksi 

kokonaislääkitystä ei tarkasteltu systemaattisesti. Farmaseutti kuvasi e-reseptin 

vaikutusta kokonaislääkityksen hallintaan seuraavasti:  
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”Farmaseutin näkökulmasta e-reseptin käytöllä lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutuksiin 

ja monilääkityksiin ei juuri ole vaikutusta, koska hyvin harvoin tulee tarkastettua 

asiakkaan koko lääkitystä, vaikka se olisikin mahdollista. Reseptiä toimitettaessa ei ole 

aikaa perehtyä. Jos aikaa olisi, voisi kokonaislääkityksen tarkastusmahdollisuutta 

hyödyntää enemmänkin. Rutiinisti ei tule tarkastettua asiakkaan koko lääkelistaa.”  

E-resepti mahdollisti kokonaislääkityksen paremman hallinnan apteekissa, mutta ei 

parantanut tilannetta automaattisesti, ellei farmaseutilla ollut aikaa tarkastaa asiakkaan 

kokonaislääkitystä. Kiireessä yhteisvaikutukset ja monilääkitykset jäivät huomaamatta. 

Vastausten mukaan e-reseptillä ei ollut vaikutusta farmaseuttiseen työnkuvaan, mutta 

työn painopiste lääkkeen toimitusprosessissa oli muuttunut ohjetekstien tulkinnasta ja 

kirjoittamisesta enemmän e-reseptiin liittyvään informaation antoon. Neljä farmaseuttia 

vastasi, että e-reseptin käyttöönotto oli vähentänyt apteekissa työskentelevien työmäärää. 

Kaksi vastaajaa koki, ettei e-reseptin käyttöönotto ollut vähentänyt työmäärää. Kaikissa 

vastauksissa mainittiin, että e-resepti oli selvästi nopeuttanut reseptinkäsittelyä ja 

lääkkeen toimitusta. Vastaajat kuvasivat e-reseptin vaikutuksia työmäärään ja 

työnkuvaan seuraavasti: 

”Teknisen henkilökunnan juokseminen uusittavien reseptien perässä ympäri kaupunkia 

ja reseptien lajittelutyö apteekissa on loppunut. Apteekkien ei tarvitse enää aakkostaa ja 

mapittaa päivittäin suuria määriä paperisia reseptejä. Samoin hävinneiden reseptien 

etsiminen on historiaa. Tämä on selvästi vähentänyt työmäärää.” 

”Reseptin toimitus on nopeutunut, jos e-resepti on kirjoitettu oikein. Isona plussana e-

reseptissä on se, ettei enää tarvitse etsiä reseptejä milloin mistäkin.” 

”Reseptin toimitus on nopeutunut itsessään, aikaa jää enemmän lääkeneuvontaan. 

Aiemmin aika meni naputtamiseen, mutta nyt toimituksen aikana voi samalla keskustella 

jo lääkkeestä.” 

”Reseptinkäsittely on nopeutunut ja työmäärä vähentynyt, kun ei enää tarvitse kirjoittaa 

kaikkea. Jos lääkäri on käyttänyt lyhenteitä eikä ole kirjoittanut ohjeita auki, on työläs 

tehdä. Informaation antoon menee enemmän aikaa, kun pitää selittää e-reseptin 

uusimiseen ym. liittyvät asiat.” 

”Periaatteessa lääkeinformaation antoon jäisi enemmän aikaa, kun reseptintoimitus on 

nopeutunut. Toisaalta asiakkaille saa selvittää paljon enemmän reseptiin liittyviä asioita, 

kuten onko resepti voimassa, onko lääkettä jäljellä, miten e-resepti uusitaan jne.” 

Annosjakelusta vastaavat farmaseutit kokivat, että työmäärä oli vähentynyt tavallisten e-

reseptien toimituksessa, mutta annosjakelussa lisääntynyt. Koneellisessa annosjakelussa 

olevan lääkkeen e-reseptin uusinnan ei koettu olevan jouhevaa. Siinä olevat lääkkeet 

hinnoiteltiin 12 viikon jaksoissa ja ostokerrat päätettiin vasta jakson lopussa. 

Annosjakeluun varattua reseptiä ei voitu lähettää uusittavaksi ennen kuin ostokerta oli 

päätetty. Uusi 12 viikon lääke-erä piti hinnoitella reseptiltä jo parin päivän kuluttua 

edellisen lääke-erän päättämisestä. Usein e-reseptillä ei ollut lääkettä jäljellä seuraavaa 

12 viikon jaksoa varten ja lääkärin olisi pitänyt uusia e-resepti välittömästi ostokerran 

päättämisen jälkeen. Tavallisesti lääkärin oli vastattava apteekista lähetettyihin 

uusimispyyntöihin kahdeksan vuorokauden kuluessa. Näissä tilanteissa farmaseutit eivät 

voineet odottaa e-reseptien uusintaa useita päiviä, vaan joutuivat ottamaan yhteyttä 

lääkäriin jo ennen edellisen ostokerran päättämishetkeä ja pyytämään häntä kirjoittamaan 

samasta lääkkeestä uuden e-reseptin seuraavaa ostokertaa varten. Sama ongelma oli tullut 
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esiin kummassakin tutkitussa apteekissa. Apteekkijärjestelmällä ei ollut vaikutusta 

ongelmaan: 

”Annosjakelussa työmäärä on lisääntynyt, koska e-reseptin uusiminen 

annosjakeluresepteillä ei ole kovin jouhevaa. Annosjakelun reseptejä ei saa uusittua 

ennen kuin edellinen ostokerta on kuitattu. Farmaseuttien pitää sitten soitella lääkäreille 

ja pyytää uutta reseptiä.” 

Apteekin ja lääkäreiden väliseen yhteistyöhön ja viestintään e-reseptillä ei katsottu olleen 

juuri vaikutusta. Apteekkien yhteydenotot lääkäreille puutteellisten tai virheellisten 

reseptimerkintöjen vuoksi lisääntyivät hetkellisesti käyttöönoton alussa, mutta olivat ajan 

kuluessa vähentyneet vähintään e-reseptin käyttöönottoa edeltäneelle tasolle. 

Kehityksestä huolimatta apteekissa työskentelevät toivoivat, että lääkärit olisivat tarkkoja 

e-reseptejä kirjoittaessaan ja laatisivat ne teknisesti oikein, jolloin turhilta yhteydenotoilta 

vältyttäisiin: 

”E-reseptin käyttöönoton jälkeen olemme soitelleet vähemmän lääkäreille epäselvistä 

resepteistä, mutta enemmän yhteydenottoja on tehty epäkelpojen e-reseptien suhteen, kun 

apteekki ei voi ”tulkita” lääkärin kirjoittamaa reseptiä oikein kuten paperireseptissä.” 

Vastaajat pitivät positiivisena sitä, että lääkäreiden tietojärjestelmät käyttivät samaa 

päivitettyä lääkevalikkoa. Näin lääkärit eivät enää voineet kirjoittaa reseptiä vanhoista 

lääkkeistä, joiden myyntilupa ei ollut enää voimassa. Tämä oli vähentänyt myös 

yhteydenottojen tarvetta. 

Kaikki apteekissa työskentelevät kokivat, että e-resepti oli parantanut asiakkaan 

tietosuojaa. Suostumus, joka vaadittiin toisen puolesta asioivilta, arvioitiin tärkeäksi ja 

pääasiassa positiiviseksi asiaksi, mutta siihen liittyviin käytäntöihin toivottiin kehitystä: 

”Suostumukset ovat erittäin tärkeitä, mutta käytännössä suostumus -asia on huonosti 

toteutettu, koska jokaiseen paikkaan tarvitaan erilliset suostumukset... On tärkeää, että 

ulkopuoliset eivät saa tietoonsa toisen lääkitystä ellei henkilö itse anna siihen lupaa.” 

”Suostumukset aiheuttavat lisätyövaiheita apteekissa. Se lisää työmäärää apteekissa 

varsinkin alussa, kun suostumuksia pitää kerätä ja arkistoida. Suostumus 

apteekkiasiointiin pitäisi pystyä antamaan Kanta.fi -palvelussa, että vältyttäisiin nykyisen 

kaltaisilta hämmennyksiltä, kun suostumukset ovat apteekki- ja terveyskeskuskohtaisia.” 

Apteekissa proviisorina työskentelevät arvioivat e-reseptin kustannustehokkuutta. Muut 

vastaajat eivät osanneet arvioida e-reseptin kustannustehokkuutta paperiseen reseptiin 

verrattuna. Toinen proviisoreista piti e-reseptiä kustannustehokkaana ja uskoi sillä 

saavutettavan säästöjä. Toisen proviisorin mielestä reseptin toimituksen tehostumisesta 

huolimatta kustannussäästöt apteekille olivat todennäköisesti vähäiset, koska e-reseptin 

toimituksesta apteekilta perittiin maksu. 

Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että e-resepti oli parantanut selvästi palvelun laatua 

apteekissa. Vastaajat kuvasivat palvelun parantumista seuraavasti: 

”E-resepti vähentää toimitusvirheitä.” 

”E-resepti nopeuttaa lääkkeiden toimitusta ja reseptien uusintaa.” 

”Palvelun laatu on parantunut nopeamman toimituksen myötä ja aikaa on vapautunut 

entistä enemmän asiakkaiden neuvontaan.” 
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Vastausten perusteella suurimpana hyötynä apteekeissa nähtiin palvelun parantuneen 

reseptin toimituksen tehostumisen myötä ja siten aikaa vapautuneen lääkeinformaation 

antoon. 

5.1.3 Terveyskeskuksessa työskentelevien näkökulma 

Kaikkien vastaajien mielestä e-resepti oli vähentänyt reseptiväärennöksiä ja 

väärinkäytösten mahdollisuutta. Lääkäreiden mielestä asiakkaan vielä voimassa oleva 

mahdollisuus kieltäytyä e-reseptistä, vaikeutti väärinkäyttöseurantaa. Toinen lääkäreistä 

kiteytti e-reseptin vaikutuksen väärinkäytöksiin seuraavasti: 

”Periaatteessa väärinkäyttöseuranta helpottuu, mikäli asiakkaat ottavat e-reseptin 

käyttöön. Mutta jos he ottavat lääkkeet paperireseptillä (mikä on edelleen mahdollista), 

e-reseptillä ei silloin ole mitään vaikutusta asiaan.” 

Vastaukset e-reseptin vaikutuksista lääkkeiden haittavaikutuksien, yhteisvaikutuksien ja 

monilääkitysten seurantaan olivat ristiriitaisia. Vastaajien mielestä e-resepti helpotti 

yhteisvaikutusten seurantaa ja esti monilääkitystä, mutta osa koki, ettei näin vielä 

käytännössä tapahtunut. Lääkäri kuvasi asian seuraavasti: 

”E-resepti helpottaa selvästi yhteisvaikutusten seurantaa ja estää monilääkitystä, mutta 

edellyttää, että kaikki käytössä olevat lääkkeet olisi tallennettu jo e-reseptikeskukseen. 

Näin ei vielä kaikissa tapauksissa ole.” 

E-reseptin katsottiin lisäävän potilasturvaa, jos ja kun asiakkaan kaikki lääkitystiedot 

olivat e-reseptikeskuksessa ja tiedot lääkityksestä terveydenhuollon yksiköissä 

yhteneväiset. E-resepti mahdollisti kokonaislääkityksen paremman hallinnan lääkkeiden 

yhteisvaikutuksien ja monilääkityksien osalta, mutta ei parantanut tilannetta 

automaattisesti, elleivät lääkäri, hoitohenkilökunta tai apteekin työntekijät tarkastaneet 

potilaan kokonaislääkitystä. Vastausten perusteella yhteisvaikutuksia tutkittiin 

asiakkaiden kanssa sairaanhoitajan vastaanotolla, mutta sairaanhoitajat kokivat, että 

lääkitysasioihin puuttuminen oli enemmän lääkärin tehtävä eikä e-reseptillä ollut täten 

potilasturvallisuutta lisäävää vaikutusta: 

”Entiseen verrattuna en usko asioiden muuttuneen – toiset lukevat yhteisvaikutukset ja 

toiset eivät – lääkelistoja tarkastellaan kyllä enemmän hoitajan vastaanotolla, mutta 

lääkärinhän olisi tehtävä lääkkeistä päätökset ja puuttua esimerkiksi 

monilääkitysasioihin – yhteisvaikutuksia katsotaan hoitajan vastaanotolla asiakkaan 

omasta pyynnöstä Sfinx-yhteisvaikutusohjelman kautta.” 

E-reseptin odotettiin tehostavan reseptin kirjoittamis- ja uusimisprosessia, mutta puolet 

haastatelluista terveyskeskuksen työntekijöistä vastasivat, että e-resepti oli lisännyt 

työmäärää. Tosin Terveyskeskus B:ssä hoitaja ja vastaanottoavustaja vastasivat, että 

työmäärä lisääntyi vain hetkellisesti muutaman kuukauden ajaksi, kun paperireseptejä 

siirrettiin e-resepteiksi. Tämän jälkeen e-resepti oli vähentänyt työaikaa ja -määrää 

selvästi. Terveyskeskus B:n reseptitoimistossa asioivien määrä oli selvästi vähentynyt e-

reseptin käyttöönoton jälkeen ja työntekijät kokivat, että reseptitoimistossa käynnin sijaan 

uusimispyyntöjä tehtiin nykyään enemmän puhelimitse, sähköisten terveystietojen 

Omasote-palvelun (omasote.kainuu.fi) sekä apteekin kautta.  Terveyskeskus B:ssä e-

reseptillä ei ollut vaikutusta terveyskeskuksen työntekijöiden työnkuviin. Terveyskeskus 

A:ssa sairaanhoitaja ja terveyskeskusavustaja kokivat, että asiakaspalvelu oli lisääntynyt, 

koska asiakkaat tulivat tekemään e-reseptiensä uusimispyynnöt terveyskeskukseen. 

Aiemmin asiakkaat jättivät paperireseptinsä apteekkiin kuljetettavaksi uusintaan. 
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Terveyskeskus B:ssä sairaanhoitajien ja vastaanottoavustajien työnkuvat olivat e-reseptin 

myötä muuttuneet, koska reseptien uusintaan liittyvää työtä oli siirretty 

terveyskeskusavustajilta sairaanhoitajien tehtäväksi. Lääkäreiden työnkuvaan e-resepti ei 

ollut vaikuttanut, mutta terveyskeskus B:ssä lääkäri koki, että e-resepti oli lisännyt työhön 

käytettävää aikaa ja kuvasi tilannetta seuraavasti: 

”E-reseptin kirjoittaminen on mekaaninen suoritus ja onnistuu helposti ellei 

tietojärjestelmä jumita. Uusintaan kuluva aika on selvästi lisääntynyt, kun e-reseptin 

uusinta Effica-potilastietojärjestelmässä on niin monivaiheinen.” 

Lääkärit pitivät positiivisena sitä, että he pystyivät uusimaan joustavasti myös muista 

kunnista tulleita reseptejä paikasta riippumatta. Aiemmin lääkärit uusivat reseptejä 

pienillä paikkakunnilla käydessään siellä kerran viikossa. Nyt reseptien uusiminen oli 

mahdollista joka päivä lääkärin työskentelypaikasta riippumatta. 

E-reseptin käyttöönoton alussa asiakkaille oli annettava informaatiota e-

reseptikäytännöistä ja se lisäsi terveyskeskusavustajien ja sairaanhoitajien työmäärää. 

Myöhemmin asiakkaat tarvitsivat ohjausta enää e-reseptin uusimista koskevissa asioissa 

kuten, miten ja mistä e-reseptille jäljelle jääneen lääkemäärän pystyi tarkistamaan. 

Vastausten perusteella asiakkaiden ohjaus e-reseptin myötä ei ollut lisääntynyt 

merkittävästi. 

E-reseptillä ei ollut vaikutusta hoitohenkilökunnan, lääkäreiden ja apteekkien väliseen 

vuorovaikutukseen. E-resepti ei lisännyt apteekkien yhteydenottoja lääkäreille. Lääkäri 

kuvasi e-reseptin vaikutusta vuorovaikutukseen seuraavasti: 

”Teknisistä syistä tulleita yhteydenottoja on ollut hyvin vähän ja niitäkin vain ihan 

käyttöönoton alkuvaiheessa. E-resepti ei ole mitenkään heikentänyt lääkäreiden ja 

apteekin välistä yhteistyötä.” 

Lääkärit kokivat, ettei e-reseptin käytöllä ollut vaikutusta asiakkaan tietosuojaan, kun taas 

sairaanhoitajat ja terveyskeskusavustajat kokivat asiakkaan tietosuojan parantuneen. E-

reseptiin liittyviin suostumuksiin, joita tarvittiin toisen puolesta asioimisessa, lääkärit 

suhtautuivat hyvin positiivisesti. Suostumukset koettiin hyvänä asiana, koska silloin 

lääkäreillä oli oikeus katsoa lääkkeiden toimituksia. Suostumusten käsittely ei kuulunut 

lääkäreiden toimenkuvaan, joten se ei konkreettisella tavalla näkynyt heidän työssään. 

Hoitajat olivat kokeneet suostumusten käsittelyn lisäävän työtä ja eräs sairaanhoitaja 

kuvasi asian seuraavasti: 

”Suostumukset teettävät paljon työtä, kun otetaan paperille allekirjoituksia, jos 

esimerkiksi toinen henkilö hoitaa asiakkaan lääkeasiat.” 

Sairaanhoitajat ja terveyskeskusavustajat kokivat suostumusten vahvistavan asiakkaan 

tietosuojaa ja suhtautuivat allekirjoitusten pyytämiseen asiamiehiltä myönteisesti, vaikka 

paperien allekirjoittaminen ja arkistointi olivat lisänneet jonkin verran työmäärää. 

Avustajat ja hoitajat toivoivat, että suostumukset voisivat olla toistaiseksi voimassa 

olevia, ettei niitä tarvitsisi uusia kolmen vuoden välein. 

E-reseptin kustannussäästöistä terveyskeskuksen työntekijöillä ei ollut tarkkaa 

näkemystä. Kolme vastaajaa mainitsi e-reseptin olevan kustannustehokas, sillä se säästää 

merkittävästi paperia.  Kolme vastaajaa puolestaan ei osannut arvioida e-reseptin 

kustannustehokkuutta paperireseptiin verrattuna. Vastaajat eivät tienneet, että 
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Kansaneläkelaitos perii kunnilta asukaslukuun pohjautuvan käyttömaksun e-reseptien 

laatimisesta ja toimittamisesta.  

Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että e-resepti oli parantanut selvästi palvelun 

laatua. Suurimpana hyötynä nähtiin, että reseptit palautuivat uusittuina e-

reseptikeskukseen muutamassa päivässä ja uusinta oli siten selvästi nopeampaa kuin 

aiemmin. Terveyskeskus B:ssä reseptin uusinnan koettiin nopeutuneen merkittävästi, 

vaikka se vei enemmän lääkärin työaikaa. Paperisen reseptin uusintaan Terveyskeskus 

B:n alueella asiakkaiden oli aiemmin pitänyt varata kaksi viikkoa aikaa, kun e-reseptit 

palautuivat uusittuina e-reseptikeskukseen yhdestä neljään päivän kuluessa. 

Terveyskeskus A:ssa paperisen reseptin uusintaan kului aikaa noin kahdesta neljään 

päivään ja e-reseptin aikana yhdestä kolmeen päivään. 
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5.1.4 Yhteenveto e-reseptin hyödyllisyydestä 

Luvuissa 5.1.1–5.1.3 esitetyt tulokset e-reseptin hyödyllisyyteen liittyen eri käyttäjien 

näkökulmista on esitetty Taulukossa 3.  

Taulukko 3. E-reseptin hyödyllisyys eri käyttäjien näkökulmista. 

Rooli Koettu hyöty 

Asiakkaat  lääkkeiden toimituksen ja reseptin uusimisen nopeutuminen  

 paperittomuus, e-reseptillä määrättyjen lääkkeiden noutaminen mahdollista 

kaikista apteekeista ilman mukana kuljetettavia papereita. 

 e-resepti ymmärrettävämpi ja helppokäyttöisempi kuin paperinen resepti 

 e-reseptien tallessa pysyminen 

 uusimispyynnön lähetys apteekin kautta 

 e-reseptin voimassaoloajan ja jäljelle jääneen lääkkeen määrän näkyminen 

pakkaukseen liimattavassa lääkkeen ohje-etiketissä 

 e-reseptien tarkasteleminen internetin välityksellä 

Apteekin 
työntekijät 

 lääkkeiden toimituksen nopeutuminen ja tehostuminen työn painopisteen 

siirtyminen reseptin käsittelystä lääkeinformaation antoon   työn tehostuminen 

ja palvelun parantuminen 

 paremman kokonaislääkityksen hallinnan mahdollistaminen 

 väärinkäytön mahdollisuuksien väheneminen 

 asiakkaan tietosuojan paraneminen 

 reseptin uusimisprosessin nopeutuminen 

 toimitusvirheiden väheneminen 

 reseptien tulkinnan helpottuminen 

 paperireseptien arkistointityön väheneminen työn tehostuminen 

Hoito-
henkilökunta 

 reseptien uusintaprosessin nopeutuminen  

 reseptiväärennöksien ja väärinkäytösten mahdollisuuksien väheneminen 

 kokonaislääkityksen hallinnan paraneminen  

 vastaanottoavustajien ja sairaanhoitajien reseptiuusintoihin liittyvän työn 

tehostuminen ja nopeutuminen 

 asiakkaan tietosuojan paraneminen 

 paperin säästyminen  

 

Kaikilta käyttäjäryhmiltä saatujen vastausten mukaan e-resepti koettiin hyödyllisenä. 

Tärkeimpänä hyötynä kaikissa käyttäjäryhmissä koettiin, että e-resepti oli nopeuttanut ja 

tehostanut reseptien uusimisprosessia sekä lääkkeiden toimitusta apteekeissa.  

Hoitohenkilökunnan ja apteekin työtekijöiden mukaan e-resepti mahdollisti myös 

paremman kokonaislääkityksen hallinnan, mikäli resurssit siihen riittivät 

asiointitilanteessa terveyskeskuksessa ja apteekissa. E-resepti koettiin turvalliseksi 

tavaksi säilyttää reseptitietoja ja näin sen nähtiin lisäävän potilasturvallisuutta ja 

mahdollistavan paikasta riippumattoman apteekkiasioinnin. E-reseptillä koettiin olevan 

selkeästi vähentävä vaikutus väärinkäytösten määrään.  

Esiin tulleet e-reseptin hyödyt olivat pääosin samankaltaisia kuin aikaisemmissa 

tutkimuksissa tehdyt havainnot. (Taulukko 1). Aikaisemmissa tutkimuksissa e-reseptin 

on havaittu vähentäneen terveydenhuollon kustannuksia ja parantaneen apteekin 

työntekijöiden ja hoitohenkilökunnan välistä vuorovaikusta. Haastattelutulosten mukaan 

terveydenhuollossa työskentelevät eivät osanneet arvioida e-reseptin vaikutusta 

kustannuksiin ja sillä saavutettaviin kustannussäästöihin, vaikka sen todettiin säästävän 

paperin kulutusta. Tulosten mukaan e-resepti ei ollut myöskään vaikuttanut 
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ammattilaisten väliseen vuorovaikutukseen. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, 

että e-resepti on nopeuttanut ja tehostanut e-reseptin kirjoittamis- ja uusimisprosessia. 

Tässä tutkimuksessa työn tehostumista oli havaittavissa apteekin henkilökunnan, 

terveyskeskusavustajien ja sairaanhoitajien työssä. Sitä vastoin lääkärit katsoivat, ettei e-

resepti ollut ainakaan merkittävästi tehostanut heidän työtä.  

5.2 E-reseptin ja tietojärjestelmien helppokäyttöisyys 

Seuraavissa alaluvuissa 5.2.1–5.2.4 tarkastellaan, miten helppokäyttöisenä eri käyttäjät 

pitivät e-reseptiä ja sen käsittelyssä käytettäviä tietojärjestelmiä. 

5.2.1 Asiakkaiden näkökulma 

Asiakkaiden mukaan e-resepti oli helpompi ja vaivattomampi käyttää sekä ymmärtää 

kuin paperinen resepti. Asiakkaat olivat mielestään osanneet tulkita saamiaan e-reseptejä 

ja niistä tulostettuja potilasohjeita. Kolme vastaajaa kertoi tietävänsä, kuinka paljon 

lääkettä e-reseptillä oli jäljellä ja kuinka kauan e-resepti oli vielä voimassa. Kaksi 

vastaajaa ei tiennyt, mistä asian voisi tarkistaa. Lähes puolet vastaajista ei tiennyt, että 

reseptiin jäljelle jäänyt lääkkeen määrä ja reseptin voimassaoloaika oli luettavissa e-

reseptillä toimitetun pakkauksen etiketistä.  

5.2.2 Apteekissa työskentelevien näkökulma 

Apteekissa työskentelevien mielestä terveydenhuollon ammattihenkilöt osasivat tulkita 

e-reseptejä ja potilasohjeita hyvin. Apteekin henkilökunta koki e-reseptien tulkitsemisen 

helpommaksi kuin paperisten reseptien, koska farmaseuttien ei tarvinnut enää tulkita 

epäselvää käsialaa. E-reseptin tulkinnan koettiin yksinkertaistuneen, mutta e-reseptin 

laatimisessa tehtyjen virhemerkintöjen määrän lisääntyneen. E-reseptin toimittamisessa 

tarvittavat merkinnät tuli tehdä oikeille paikoilleen, jotta lääkkeen toimitus apteekissa 

sujuisi ongelmitta. Farmaseutit kertoivat, että toisinaan lääkärit e-reseptejä laatiessaan 

kirjasivat muun muassa lääkkeiden vaihtokiellot, sic!-merkinnät, lääkkeen 

kokonaismäärän ja erityisselvitykset vääriin kohtiin. Tähän ongelmaan törmättiin muun 

muassa silloin, kun lääkäri oli määrännyt lääkettä vuoden annoksen ja kirjoittanut tämän 

tiedon lääkkeen annosteluohjeen perään, kuten oli tapana paperisissa resepteissä. E-

reseptissä kokonaismäärän merkitsemiseen oli oma paikka. Jos lääkäri merkitsi tähän 

kohtaan vain yhden pakkauksen valittua lääkettä, ei apteekki pystynyt e-reseptiltä 

toimittamaan yhtä lääkepakkausta enempää, vaikka ohjetekstin perässä olisi lukenut 

”vuoden annos”. Tämä aiheutti ongelmia lääkkeen toimituksessa, vaikka farmaseutit 

olisivat osanneet tulkita reseptimerkinnän lääkärin tarkoittamalla tavalla. Näissä 

tilanteissa apteekin oli soitettava lääkärille ja pyydettävä korjaamaan e-reseptiä.  

Apteekissa työskentelevien mielestä asiakkaat osasivat käyttää e-reseptiä ja tulkita 

potilasohjetta vaihtelevasti: 

”Asiakkaat osaavat tulkita e-reseptejään vaihtelevasti, osa erittäin hyvin, osa todella 

huonosti.” 

Farmaseuttien mielestä asiakkaalle tulostettavat potilasohjeet olivat jossain määrin 

harhaanjohtavia ja hämmentäviä: 

”Asiakkaat eivät osaa vielä tulkita e-reseptejään. Potilasohjeet sotkevat joissakin 

tapauksissa asiakkaita. Kun potilasohjeessa lukee, että resepti on voimassa x.x.20xx asti, 

asiakkaat käsittävät, että resepti on todella voimassa vuoden kirjoituspäivästä 
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potilasohjeessa mainittuun päivämäärään asti, eivätkä hoksaa, että määrätty lääkkeen 

kokonaismäärä on esimerkiksi 100 tablettia ja jos ne on reseptiltä jo haettu, ei resepti 

enää ole voimassa.” 

”Eniten on ongelmia siinä, ettei tiedetä paljonko reseptillä on lääkettä jäljellä ja kuinka 

kauan resepti on vielä voimassa. Vaikka nuo tiedot löytyvät lääkepakkaukseen 

liimattavasta etiketistä, asiakkaat eivät niitä aina löydä. Potilasohjeessa oleva maininta, 

että resepti on voimassa x.x.20xx asti pitäisi poistaa, sillä se sekoittaa asiakkaat 

kuvittelemaan, että lääkettä vielä olisi jäljellä, vaikka reseptillä määrätty ainokainen 

pakkaus olisi jo toimitettu. Välillä tuntuu, että potilasohje vain sotkee asiakkaita.”  

Apteekissa työskentelevien mielestä asiakkaiden mielipiteet e-reseptin 

helppokäyttöisyydestä ja toimivuudesta vaihtelivat vielä suuresti. Vastaajat arvioivat, että 

enemmistö asiakkaista piti e-reseptiä toimivana käytäntönä. Jotkut asiakkaista oli antanut 

e-reseptistä negatiivista palautetta tai muutama asiakas käytti mieluummin vielä paperista 

reseptiä:  

”Asiakkaat pitävät e-reseptiä toimivana käytäntönä, kunhan ovat pari kertaa sitä ensiksi 

kokeilleet ja muutosvastarinta häviää.” 

”Sellaiset asiakkaat pitävät siitä, joilla homma on toiminut jouhevasti eikä ole sattunut 

mitään ongelmaa. Sitten jos se tökkää johonkin, niin e-resepti saa haukut.” 

Apteekissa työskentelevien mukaan asiakkaat tarvitsivat lisätietoa reseptin tilasta eli siitä, 

mistä voi nähdä, paljonko lääkettä oli reseptillä jäljellä. Lisäksi e-reseptin 

uusimiskäytänteet olivat usein asiakkaille epäselviä. E-reseptin käyttöönoton myötä 

asiakkaat olivat joissain tapauksissa ymmärtäneet, ettei reseptejä enää tarvitse uusia 

lainkaan, vaan ne uusiutuisivat itsestään.  

Käyttäjätyytyväisyyttä apteekkijärjestelmien e-reseptiosiota kohtaan selvitettiin EUCS-

mittarin avulla, jonka kysymykset yhdeksän ja kymmenen koskivat tietojärjestelmän 

käyttäjätyytyväisyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Tulosten perusteella (Kuvio 13) käyttäjät 

kokivat, että Maxx- ja Salix-apteekkijärjestelmien e-reseptiosiot olivat useimmissa 

tapauksissa käyttäjäystävällisiä järjestelmiä. 
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Kuvio 13. Käyttäjätyytyväisyys e-reseptiä käsitteleviä tietojärjestelmiä kohtaan EUCS-mittarilla 
mitattuna. 

Yksi Salix-järjestelmää käyttävä koki, että järjestelmä on käyttäjäystävällinen lähes aina. 

Muiden Salix-järjestelmää käyttäjien mielestä Salix-järjestelmän e-reseptiosuus oli 

käyttäjäystävällinen noin puolessa tai useimmissa tapauksissa. Kaksi Maxx-järjestelmää 

käyttävistä koki, että järjestelmä oli käyttäjäystävällinen useimmissa tapauksissa ja yksi 

koki, että järjestelmä oli käyttäjäystävällinen noin puolessa tapauksista.  

Kysymykseen helppokäyttöisyydestä kaikki Salix-apteekkijärjestelmää käyttävät 

vastasivat, että järjestelmä oli lähes aina helppokäyttöinen. Maxx-apteekkijärjestelmän 

käyttäjät pitivät järjestelmää noin puolessa tapauksista tai useimmissa tapauksista 

helppokäyttöisenä.  

5.2.3 Terveyskeskuksessa työskentelevien näkökulma 

Tulosten perusteella terveydenhuollon henkilöstö osasi tulkita e-reseptejä ja 

potilasohjeita hyvin. Vastaajat olivat saaneet e-reseptien käyttöön hyvän koulutuksen ja 

he pitivät e-reseptiä ja potilasohjetta hyvin selkeinä.  

Asiakkaat osasivat terveydenhuollon henkilöstön mukaan käyttää e-reseptiä ja tulkita 

potilasohjetta vaihtelevasti. Asiakkaiden oli vaikea hahmottaa, minkä verran lääkettä oli 

vielä jäljellä, kun toimitustietoja ei ollut potilasohjeissa luettavissa. Haastateltavat 

kuvasivat tilannetta seuraavasti: 

”Toisinaan asiakkaat eivät ymmärrä potilasohjetta. Asiakkaat eivät vielä tiedosta 

tarpeeksi sitä, että reseptillä jäljellä oleva lääkemäärä näkyy pakkaukseen liimattavassa 

ohje-etiketissä. Kaikilla ei ole myöskään pääsyä omakanta-palveluun, jonka vuoksi 

reseptin tilaa ei ymmärretä.” 
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”Esimerkiksi jos lääkettä on määrätty vuoden annos kerralla, niin siinä on usein 

epäselvyyttä, onko lääkettä jäljellä vai ei. Purkin kylkeen tuleva ”jäljellä -tarra” on 

todella pieni.” 

Lääkäreiden mielestä asiakkaat pitivät e-reseptiä helppokäyttöisenä ja toimivana 

käytäntönä. Terveydenhuollon työntekijät arvioivat, että potilaiden osaamisessa oli 

vaihtelua. E-resepti oli heidän mielestä helpottanut huomattavasti reseptin tulkintaa 

verrattaessa paperireseptiin. E-resepteihin kirjoitetut ohjeet olivat nyt selkeitä ja luettavia, 

mutta asiakkaat tarvitsivat lisätietoa reseptin tilasta eli mistä voitiin tarkistaa, paljonko 

lääkettä reseptillä oli vielä jäljellä. Lisäksi uusintaan ja suostumuksiin liittyviä asioita 

pitäisi vielä selventää asiakkaille. 

E-reseptin ja potilastietojärjestelmän helppokäyttöisyyttä selvitettiin EUCS-mittarin 

avulla, jonka kysymykset yhdeksän ja kymmenen koskivat tietojärjestelmän 

helppokäyttöisyyttä ja käyttäjätyytyväisyyttä. Tulosten perusteella vertailuarvoon 

suhteutettuna (Kuvio 13) käyttäjät kokivat, että Effican e-reseptiosion 

käyttäjäystävällisyydessä olisi hieman parannettavaa.  

Kaksi vastaajaa koki, että järjestelmä oli käyttäjäystävällinen noin puolessa tapauksista 

ja neljä koki, että järjestelmä oli käyttäjäystävällinen useimmissa tapauksissa. 

Kysymykseen helppokäyttöisyydestä kaikki vastaajat sanoivat, että järjestelmä oli 

useimmissa tapauksissa tai lähes aina helppokäyttöinen. 

5.2.4 Yhteenveto e-reseptin helppokäyttöisyydestä 

Luvuissa 5.2.1–5.2.3 esitetyt tulokset koettuun e-reseptin helppokäyttöisyyteen liittyen 

on koottu Taulukkoon 4. 

Taulukko 4. E-reseptin ja sen käsittelyssä käytettävien tietojärjestelmien helppokäyttöisyys. 

Rooli Koettu helppokäyttöisyys 

Asiakkaat  e-resepti ja potilasohje yksinkertaisia ja niiden tulkinta on helppoa 

paperiseen reseptiin verrattuna 

Apteekin työntekijät  e-resepti ja potilasohje yksinkertaisia ja niiden tulkinta erittäin 

helppoa apteekin työntekijöille paperiseen reseptiin verrattuna 

 apteekkitietojärjestelmät helppokäyttöisiä ja käyttäjäystävällisiä 

Hoitohenkilökunta  e-resepti ja potilasohje selkeitä ja niiden tulkinta helppoa 

terveydenhuollon ammattilaisille paperiseen reseptiin verrattuna.  

 potilastietojärjestelmän e-reseptiosio helppokäyttöinen ja 

käyttäjäystävällinen 

 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että kaikki käyttäjät pitivät e-reseptiä paperiseen 

reseptiin verrattuna selvästi helppokäyttöisempänä. Asiakkaat osasivat tulkita e-reseptiä 

paremmin, mutta he eivät olleet vielä oppineet, mistä aikaisemmin paperiselle reseptille 

kirjoitetut lääkkeen toimitustiedot nyt löytyivät. Asiakkaat tunsivat tarvitsevansa 

enemmän tietoa ja ohjausta myös e-reseptin uusimisesta ja siihen liittyvistä käytänteistä. 

Hoitohenkilökunta arvioi, että asiakkaiden e-reseptitietämys vaihteli vielä suuresti, 

vaikka e-resepti oli helpottanut huomattavasti reseptin tulkintaa sekä henkilökunnan että 

asiakkaiden keskuudessa. E-resepteihin kirjoitetut ohjeet olivat selkeitä, koska käsialaa 

ei tarvinnut tulkita. Hoitohenkilökunnan mielestä asiakkaat tarvitsivat tietoa e-reseptiin 
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liittyvistä asioista, kuten uusimisesta ja reseptin tilasta eli mistä voidaan tarkistaa, 

paljonko lääkettä reseptillä oli vielä jäljellä. Lääkepakkaukseen kiinnitettävän ohje-

etiketin e-reseptiä koskevat tiedot olivat hoitohenkilökunnan mielestä esitetty liian 

pienellä tekstillä, mikä aiheutti ongelmia iäkkäillä asiakkailla reseptitietojen 

seuraamisessa. Asiakkaat tukeutuivat vielä melko paljon potilasohjeeseen, johon 

lääkkeen toimitustietoja ei merkitty eikä reseptillä olevan lääkkeen määrää pystynyt 

seuraamaan. Effica-potilastietojärjestelmän e-reseptiosiota hoitohenkilökunta piti 

helppokäyttöisenä ja käyttäjäystävällisenä, joskin järjestelmän käyttäjäystävällisyydessä 

nähtiin kehitettävää. Effica-potilastietojärjestelmän e-reseptiosion laadusta ja 

käyttäjätyytyväisyydestä saatuja tutkimustuloksia käsitellään tarkemmin alaluvuissa 

5.5.6–5.5.7 sekä 5.5.9–5.5.10. 

Apteekissa työskentelevät kokivat e-reseptin ja potilasohjeen tulkinnan erittäin 

yksinkertaiseksi. Lääketoimituksia helpottivat ja tehostivat teknisesti oikein laaditut e-

reseptit, joissa kaikki tarvittavat reseptitiedot olivat niille kuuluvilla paikoillaan. 

Teknisesti virheellisesti kirjoitetut reseptit vaativat usein yhteydenoton lääkkeen 

määränneeseen lääkäriin. Siksi apteekissa työskentelevät pitivät tärkeänä, että lääkäreille 

pidettäisiin koulutusta e-reseptin laatimisesta ja korostettaisiin oikein laaditun e-reseptin 

merkitystä lääketoimituksen kannalta. Lisäksi farmaseuttien mielestä asiakkaalle 

tulostettavaa potilasohjetta tulisi kehittää väärinymmärrysten välttämiseksi. Asiakkaat 

eivät kaikissa tapauksessa ymmärtäneet, että vuoden voimassa olevalla reseptillä 

lääkkeiden kokonaismääräksi oli laitettu esimerkiksi vain yksi lääkepakkaus. Nämä 

tilanteet aiheuttivat hämmennystä apteekeissa lääkkeen toimitustilanteissa. Apteekissa 

työskentelevien mukaan asiakkaiden e-reseptitietämystä olisi lisättävä muun muassa 

uusimiskäytänteiden osalta. E-reseptinkäsittelyssä käytettäviä tietojärjestelmiä 

farmaseutit ja proviisorit pitivät käyttäjäystävällisinä ja keskimääräistä 

helppokäyttöisempinä. Salix-järjestelmää käyttävät olivat hieman Maxx-järjestelmää 

käyttäviä tyytyväisempiä käyttämäänsä järjestelmään. Kummankin järjestelmän 

käyttäjien mielestä apteekkijärjestelmien käyttäjäystävällisyydessä olisi silti vielä 

kehitettävää. Apteekkijärjestelmien laadusta ja käyttäjätyytyväisyydestä saatuja 

tutkimustuloksia käsitellään tarkemmin alaluvuissa 5.5.1–5.5.2 sekä 5.5.4–5.5.5. 

5.3 Asenteet e-reseptiä ja tietojärjestelmiä kohtaan 

Seuraavissa alaluvuissa 5.3.1–5.3.3 käsitellään, millaisia asenteita eri käyttäjäryhmillä oli 

e-reseptiä ja sen käsittelyssä käytettäviä tietojärjestelmiä kohtaan. 

5.3.1 Asiakkaiden näkökulma  

Asiakkaiden asenne e-reseptiä kohtaan oli hyvin positiivinen. Kaksi asiakasta kertoi 

suhtautuneensa e-reseptiin aluksi epäilevästi. Tutkimushetkellä kolmasosa asiakkaista 

käytti e-reseptiä ensimmäistä kertaa, eivätkä olleet vielä kokeneet mitään negatiivista e-

reseptin suhteen. Nämä vastaajat suhtautuivat positiivisen innostuneesti e-reseptiin. 

Kolmasosa vastaajista oli käynyt katsomassa omia e-reseptejä Omakanta-palvelussa ja 

kaikilla heillä oli hyvin positiivinen asenne palvelua kohtaan. Omakanta-palvelua 

pidettiin sujuvana, toimivana ja helppokäyttöisenä. Yhdessä vastauksessa toivottiin, että 

uusimispyynnön lähetyksen tulisi olla mahdollista myös omakanta-palvelun kautta.  

Ennen e-reseptin käyttöä asiakkaat tiedustelivat uusintaan jätettyjen paperireseptien 

saapumista apteekkiin puhelimitse. E-reseptin käyttöönoton myötä apteekin henkilökunta 

ei voinut enää antaa puhelimitse tietoja asiakkaiden e-reseptikeskuksessa olevista 

tiedoista, ellei apteekin työntekijä pystynyt varmuudella tunnistamaan soittajan 
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henkilöllisyyttä. Vain kaksi haastateltavaa koki tämän vaikuttaneen heikentävästi 

palvelun sujuvuuteen ja asennoitumiseen e-reseptiä kohtaan. 

Lähes puolet vastaajista oli antanut reseptiasioitaan hoitavalle henkilölle suostumuksen 

tai saanut suostumuksen joltakin reseptiasiointia varten. Kaikki vastaajista suhtautuivat 

suostumukseen erittäin positiivisesti ja pitivät sitä pelkästään hyvänä asiana. Kukaan ei 

pitänyt suostumuksen toimittamista asiointia hankaloittavana asiana. Huomioitavaa oli, 

että vain kolmasosa vastaajista tiesi, että suostumukset ovat apteekki- ja 

terveyskeskuskohtaisia. 

Enemmistö haastateltavista oli sitä mieltä, että e-resepti oli nopeuttanut reseptien 

uusimista. Suurin osa haastateltavista teki e-reseptien uusimispyynnöt soittamalla 

terveysasemalle tai käymällä terveysaseman reseptitoimistossa. Vasta yksi 

haastateltavista oli käyttänyt elokuussa 2014 Kainuun sairaanhoitopiirin alueella 

käyttöönotettua omasote.kainuu.fi-palvelua, jonka avulla asiakkaat voivat lähettää e- 

reseptejä koskevia uusintapyyntöjä terveysasemille. Kolmannes haastateltavista oli 

käyttänyt e-reseptin uusimispyynnön lähetyksen mahdollisuutta apteekin kautta. Kolme 

vastaajaa piti uusimisesta perittävää kahden euron palvelumaksua reseptiä kohden liian 

korkeana. Muut pitivät palvelumaksua sopivana. 

Kukaan haastatelluista ei ollut kokenut tilannetta, jossa lääkkeiden toimitus apteekista 

olisi estynyt tietojärjestelmissä esiintyneiden häiriöiden vuoksi. Kaksi vastaajaa kertoi, 

että e-reseptin saaminen lääkärin vastaanotolla oli joskus estynyt tietojärjestelmässä 

ilmenneen ongelman takia. Kolme haastateltavaa kertoi, että lääkkeen toimituksessa 

apteekissa oli ilmennyt joskus ongelmia, koska e-reseptiä ei ollut laadittu teknisesti 

oikein. Lääketoimitus oli lopulta saatu suoritettua virheestä huolimatta. 

5.3.2 Apteekeissa työskentelevien näkökulma 

Apteekin työntekijät suhtautuivat e-reseptiin erittäin positiivisesti. Reseptien 

tulkintavaikeudet olivat vähentyneet. Lisäksi reseptit olivat aina tallessa, niiden 

oikeellisuutta ei tarvinnut epäillä ja kokonaislääkityksen hallinta oli helpompaa. Näistä 

syistä johtuen apteekissa työskentelevät kokivat, että e-reseptillä oli potilasturvallisuutta 

lisäävää vaikutusta. Apteekin työntekijät kokivat, että e-reseptin toimitus ja uusiminen oli 

paperiseen reseptiin verrattuna nopeampaa ja tehokkaampaa, mikä teki lääkkeiden 

toimituksesta tehokkaampaa ja säästi työaikaa. Kummankin apteekin henkilökunta 

suhtautui e-reseptiin myönteisesti eikä muutosvastarintaa sen käyttöä kohtaan esiintynyt. 

E-reseptiä pidettiin nykyaikaisena uudistuksena, jonka käyttöönottoa oli odotettu ja josta 

oli puhuttu alalla jo vuosia. 

Apteekin henkilökunta suhtautui myös apteekkijärjestelmien e-reseptiosioon 

myönteisesti ja koki sen käytön olevan osa arkipäiväistä toimintaa. Asennoitumisessa 

tietojärjestelmää kohtaan ei ollut tapahtunut merkittävää muutosta, vaikka molempien 

järjestelmien käyttäjät mainitsivat muutamia ominaisuuksia, joissa heidän mielestään 

olisi kehitettävää. Mainittuja kehityskohteita käsitellään alaluvussa 5.5.2. 

Aiemmin asiakkaat soittivat ja tiedustelivat apteekista uusintaan toimitettuja reseptejään. 

E-reseptin käyttöönoton jälkeen asiakkaan tietosuojan takaamiseksi apteekki ei voinut 

antaa puhelimitse tietoja asiakkaalle tämän e-reseptikeskuksessa olevista tiedoista, ellei 

apteekissa pystytty tunnistamaan luotettavasti soittajan henkilöllisyyttä. Asiakkaiden oli 

tarkistettava e-reseptitietonsa Omakanta-palvelun kautta tai reseptitiedot oli osattava 

tarkistaa toimitetun lääkepakkauksen ohje-etiketistä. Apteekki ohjasi puhelimitse 

reseptitietoja kyselevät asiakkaat ottamaan yhteyttä terveyskeskukseen, jossa asiakkaan 
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tunnistaminen puhelimitse voitiin tehdä. Apteekissa työskentelevien mielestä muutos oli 

rauhoittanut apteekin puhelinliikennettä, vaikka reseptikyselyjä tuli edelleen päivittäin. 

Apteekin työntekijät pitivät muutosta pelkästään positiivisena ja kokivat, että asiakkailla 

oli vielä useita vaihtoehtoja selvittää reseptien tilanne, eikä tietosuojasyistä tehdyn 

muutoksen koettu heikentävän apteekin palvelua. 

Apteekissa työskentelevien mukaan asiakkaat pitivät e-reseptistä, koska reseptit pysyivät 

tallessa e-reseptikeskuksessa eivätkä voineet kadota, kuten paperiset reseptit. Farmaseutit 

kuvasivat asiakkaiden positiivisia ja negatiivisia ajatuksia e-reseptistä seuraavasti:  

”E-reseptissä hyvää on, ettei tarvitse kuljetella papereita minnekään, e-resepti löytyy 

kaikista Suomen apteekeista ja purkin etikettiin tulostuvat selkeät tiedot reseptin 

tilanteesta. Reseptien uusiminen ja lääkkeiden toimittaminen apteekissa on nopeutunut.”  

”Asiakkaat eivät tiedä mitä lääkkeitä heillä on reseptikeskuksessa, kun heillä ei ole 

mitään paperidokumenttia lääkkeistä, elleivät ole itse niin aktiivisia, että kävisivät netissä 

tai pyytäisivät apteekista yhteenvedon.” 

”Toisen puolesta asioiminen on vaikeutunut, kun tarvitaan suostumuksia reseptitietojen 

tarkasteluun e-reseptikeskuksesta ja uusintapyyntöjen lähettämiseen. Asiakkaiden on 

myös hankala tietää onko reseptissä lääkettä jäljellä. Myös geneerinen substituutio 

hämmentää välillä, koska e-resepti on kirjoitettu esimerkiksi valmistenimellä Emconcor 

ja kanta.fi:ssä lukee vain Emconcor, vaikka asiakas käyttää esimerkiksi Bisoprolol 

Ratiopharm -valmistetta.” 

”Asiakkaat eivät pidä siitä, että apteekki on alkanut periä uusimispyyntöjen 

lähettämisestä uusimismaksuja.” 

Näiden lisäksi farmaseutit kertoivat, että e-resepti oli aiheuttanut ongelmia alaikäisten 

lasten vanhemmille. Vanhemmat eivät päässeet katsomaan lastensa tietoja Omakanta-

palvelun kautta eivätkä voineet kysellä reseptitietoja apteekista puhelimitse.  Ainoa tapa 

tarkistaa lapsen e-reseptitietoja oli kysyä niistä apteekissa asioidessa tai tarkistaa tiedot 

lääkepakkaukseen kiinnitetystä ohje-etiketistä edellyttäen, että kyseisellä e-reseptillä oli 

lääkettä jo toimitettu. 

5.3.3 Terveyskeskuksessa työskentelevien näkökulma 

Terveyskeskuksen työntekijät suhtautuivat e-reseptiin erittäin positiivisesti ja antoivat 

asiasta pelkästään myönteisiä vastauksia: 

”On ehdottomasti hyvä. E-reseptin toimitus ei ole paikkaan sidottu ja uusimisia voi tehdä 

yli terveysasemarajojen.” 

”Kokonaislääkityksestä saa selkeämmän kuvan. Virheitä ei tule niin helposti.” 

”Reseptien uusinta on yksinkertaistunut ja siihen käytetty työaika on vähentynyt. Reseptit 

eivät katoa enää uusintamatkalla. Kävijämäärä terveysasemilla uusimisasioissa on 

vähentynyt.” 

”Kyllä, paperimäärä on vähentynyt ja jätemäärä pienentynyt.” 

E-resepti koettiin paperireseptiä turvallisemmaksi ja potilasturvallisuutta lisääväksi. E-

reseptin toimituksen ja uusimisen koettiin yksinkertaistuneen, koska e-resepti toimi 

reaaliajassa ja paperisten reseptien etsinnältä vältyttiin. Myös paperimäärän koettiin 
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vähentyneen ja sen uskottiin vähentävän kuluja. Terveyskeskuksen työntekijät olivat 

pitäneet e-reseptiä alusta lähtien erittäin positiivisena asiana. Eräs haastatelluista kuvasi 

siirtymistä e-reseptiin näin: 

”Ajattelin koko ajan, että e-resepti on hyvä asia. Aluksi oli monenlaista tunnetta ja 

mielipiteitä. Koko henkilökunnasta tuntui ensin kauhealta, kun tämmöinen järjestelmä 

tulee ja me emme osaa. Kuvittelimme, että e-resepti teettää kauheasti työtä ja 

terveyskeskukselle tulee ruuhka, kun ihmiset tuovat niitä reseptejä, mutta loppujen 

lopuksi sehän meni sitten ihan maltillisesti. Asiakkaat olivat e-reseptistä enemmän 

kauhuissaan kuin terveyskeskuksen työntekijät. Monella oli se ajatus, että heillä pitää olla 

tietokone, ei ole paperia ja pitää osata tehdä jotakin. Ensimmäinen kerta useita 

asiakkaita jännitti, mutta pientä painostusta käyttäen saimme ihmiset siirtymään e-

reseptiin. Pyrimme siihen, että asiakkaan kaikki reseptit saataisiin kerralla e-resepteiksi, 

että reseptit lähtisivät samaan rytmiin ja ettei tarvitsisi sitten joka kuukausi olla jotakin 

reseptiä tuomassa uusittavaksi.” 

Aluksi kasvanut työmäärä paperireseptien muuttamisesta e-resepteiksi askarrutti 

sairaanhoitajia ja terveyskeskusavustajia, mutta kaikkiaan e-resepti koettiin 

työntekijöiden keskuudessa pelkästään positiivisena asiana. Heidän mukaan asiakkaiden 

suhtautuminen oli alussa varautuneempaa. 

Asiakkaiden alun varautuneisuuden koettiin poistuneen ja asiakkaat pääosin pitivät e-

reseptistä. Työntekijät suhtautuivat sekä e-reseptiin että tietojärjestelmän e-reseptiosioon 

myönteisesti ja kokivat sen käytön olevan osa arkipäiväistä toimintaa. Työntekijöiden 

kokemuksissa oli jonkin verran paikkakuntakohtaisia eroja. Terveyskeskus B:ssä 

uusimiskäytännöt koettiin yksinkertaistuneen, kun asiakkaat hoitivat reseptien uusinnan 

entistä useammin puhelinsoitolla, Omasote-palvelun tai apteekin lähetyspalvelun kautta. 

Terveyskeskuksessa reseptejä uusivien määrä oli Terveyskeskus B:ssä vähentynyt. 

Terveyskeskus A:ssa reseptien uusintakäytännön muutos oli lisännyt puhelinsoittojen 

lisäksi asiakaskäyntejä terveysasemalle. Terveyskeskus A:ssa asiakkaat olivat 

haluttomampia maksamaan uusimisesta perittävää maksua. Työntekijä kuvasi asiaa 

seuraavasti: 

”Puhelinsoitot ja myös asiakasvirta ovat lisääntyneet paljon uusintakäytännön 

muutoksen myötä. Asiakkaista osa pitää hyvänä puhelimitse hoituvaa uusintaa. Osa 

asiakkaista, jotka käyvät terveyskeskuksessa paikan päällä, kokevat uusinnan 

hankalampana kuin ennen, koska ennen apteekki laittoi ilmaiseksi reseptit uusintaan ja 

nyt peritään kaksi euroa ja asiakkaat joutuvat sen johdosta terveyskeskuksessa käymään 

uusimassa, koska eivät halua maksaa palvelusta ja meillä se on ilmaista.” 

Aiemmin asiakkaat soittivat ja tiedustelivat apteekkiin uusittavaksi toimitettuja 

reseptejään. E-reseptin käyttöönoton jälkeen asiakkaan tietosuojan takaamiseksi apteekki 

ei voinut antaa puhelimitse tietoja asiakkaalle tämän e-reseptikeskuksessa olevista 

tiedoista, ellei apteekissa pystytty tunnistamaan luotettavasti soittajan henkilöllisyyttä. 

Asiakkaiden oli tarkistettava e-reseptitiedot Omakanta-palvelun kautta tai reseptitiedot 

oli osattava tarkistaa toimitetun lääkepakkauksen ohje-etiketistä. Apteekki ohjasi 

puhelimitse reseptitietoja kyselevät asiakkaat terveyskeskukseen, jossa asiakas pystyttiin 

tunnistamaan puhelimitse ja e-reseptikeskuksessa olevat reseptit sekä niiden tilanne 

voitiin tarkistaa. Terveyskeskuksen työntekijöiden mielestä tällä ei ollut vaikutusta 

terveyskeskuksen toimintaan. 
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Terveyskeskuksen työntekijöiden mukaan asiakkaat pitivät e-reseptistä, koska lääkkeet 

oli haettavissa mistä tahansa Suomen apteekista ilman mukana kuljetettavia 

paperireseptejä. Reseptien uusinnan koettiin helpottuneen ja nopeutuneen, kun uusimisen 

voi hoitaa soittamalla terveyskeskuksen vastaanottoon eikä paperireseptiä tarvinnut 

kuljettaa apteekkiin tai terveysasemalle uusittavaksi. Terveyskeskuslääkärit eivät 

osanneet mainita asioita, joista asiakkaat eivät olisi e-reseptissä pitäneet. 

Terveyskeskusavustajat ja sairaanhoitajat kertoivat, että asiakkaat eivät vielä tienneet 

riittävän hyvin, mistä reseptille jäljelle jääneiden lääkkeiden määrän ja reseptin 

voimassaoloajan voi tarkistaa. Lisäksi lääkepakkaukseen liimattavassa etiketissä nämä 

tiedot olivat liian pienellä tekstillä ja asiakkaiden oli hankala huomata tietoja. E-reseptin 

käyttöönoton jälkeen uudistamispyynnön lähetys apteekin kautta oli muuttunut 

maksulliseksi ja Terveyskeskus A:ssa asioivat asiakkaat olivat pitäneet tätä huonona 

asiana e-reseptissä ja sen käyttöönotossa.  

Työntekijöiden mukaan Terveyskeskus B:n alueella asuu noin 13000 asukasta, joiden 

perusterveydenhuollosta terveysasema huolehtii. Terveysasemalla vain noin viisi 

asiakasta oli kieltäytynyt e-reseptistä. Lääkärin mukaan iäkkäätkin ihmiset olivat ottaneet 

e-reseptin mielellään käyttöön eikä ikää voitu pitää syynä e-reseptistä kieltäytymiseen. 

Terveysasema A:ssa työskentelevän lääkärin arvion mukaan alle promille asiakkaista oli 

kieltäytynyt käyttämästä e-reseptiä. Terveysasema A:n sairaanhoitajan ja 

terveyskeskusavustajan mukaan ikä oli vaikuttanut e-reseptistä kieltäytymiseen. 

Työntekijät kokivat, että iäkkäämmät ihmiset halusivat vielä käyttää paperireseptiä. 

Näiden asiakkaiden mielestä heidän oli helpompi seurata paperisista resepteistä, miten 

paljon lääkettä oli jäljellä ja milloin resepti tuli uusia. Terveysasema A:n alueella oli 

jonkin verran kieltäydytty e-reseptistä sen vuoksi, että asiakkaan puolesta asioi joku 

toinen henkilö, jonka oli helpompi asioida paperiresepteillä. 

5.3.4 Yhteenveto asenteista e-reseptiä kohtaan 

Asiakkaiden sekä terveyskeskuksissa ja apteekeissa työskentelevien asenne e-reseptiä 

kohtaan oli erittäin positiivinen. Vastausten perusteella e-reseptiin oli suhtauduttu melko 

varauksettomasti käyttöönoton alusta lähtien eikä suurta muutosta asenteissa ollut 

tapahtunut käyttöönoton jälkeen. E-reseptistä kieltäytyneitä potilaita oli tutkituilla 

alueilla vastaajien arvioiden mukaan hyvin vähän. Vastausten perusteella ei löytynyt 

yksittäistä syytä, mikä olisi vaikuttanut muutamien potilaiden negatiiviseen 

suhtautumiseen e-reseptiä kohtaan ja kieltäytymiseen sen käytöstä. E-reseptien 

käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät ja tietoliikenneyhteydet vaikuttivat vakailta, sillä 

niissä oli esiintynyt vain harvoin häiriöitä, joiden vuoksi lääkäri oli estynyt kirjoittamaan 

e-reseptiä. Asiakkaat suhtautuivat e-reseptiin luottavaisesti, ennakkoluulottomasti ja 

pitivät e-reseptikeskusta turvallisena paikkana säilyttää e-reseptejään. 

Tietojärjestelmähäiriöt tai e-reseptin laadinnassa tehty tekninen virhe eivät olleet estäneet 

lääkkeiden toimittamista apteekeista. E-reseptilain mukaan asiakkaan e-reseptitietojen 

katselu ja luovuttaminen puhelimitse edellytti soittajan varmaa tunnistamista, minkä 

vuoksi apteekki ei voinut enää tarkistaa apteekkiin soittavien asiakkaiden reseptitietoja. 

Asiakkaat eivät kokeneet tämän merkittävästi heikentäneen apteekin palvelua, sillä 

reseptitiedot tulostuivat pakkaukseen kiinnitettävään ohje-etikettiin ja niitä oli 

mahdollista tarkastella myös internetin välityksellä Omakanta-palvelun kautta. 

Terveyskeskuksessa muutoksen ei katsottu vaikuttavan toimintaan. Apteekeissa 

puhelinsoitot olivat muutoksen myötä huomattavasti vähentyneet, vaikka reseptitietoihin 

liittyviä soittoja tuli vielä päivittäin. 
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Asiakkaat asennoituivat e-resepteihin liittyviin suostumuksiin erittäin positiivisesti. 

Suostumuksien toimittamista terveysasemille ja apteekkeihin ei koettu asiointia 

hankaloittavana asiana. Suostumuksiin liittyvät käytännöt eivät olleet potilaille aivan 

selviä, sillä vain kolmasosa vastaajista tiesi, että suostumukset ovat apteekki- ja 

terveyskeskuskohtaisia. Myös terveyskeskuksissa ja apteekeissa työskentelevät 

suhtautuivat suostumuksiin myönteisesti ja uskoivat niiden parantavan potilaiden 

tietosuojaa. Suostumusten hallinnan katsottiin lisäävän työtä ja hankaloittavan 

asiakaspalvelua terveyskeskuksissa sekä apteekeissa ja siksi suostumusten 

käsittelyprosessista löydettiin selvä kehittämistarve. 

5.4 E-reseptin käyttö 

Tässä alaluvussa kuvataan asiakkaiden e-reseptin käyttöä. Asiakkaiden on ollut vielä 

toistaiseksi mahdollista kieltäytyä sähköisestä reseptistä. Tämän vuoksi e-reseptin 

käyttöä selvitettiin kysymällä, kuinka kauan asiakas on käyttänyt e-reseptejä, ja käyttääkö 

hän pelkästään e-reseptejä vai onko hänellä käytössään myös paperisia reseptejä. 

Terveydenhuollon ammattilaisille e-reseptin ja siihen liittyvien tietojärjestelmien käyttö 

ei ollut vapaaehtoista, minkä vuoksi käyttöön liittyviä kysymyksiä ei esitetty apteekeissa 

ja terveyskeskuksissa työskenteleville. 

Tässä tutkimuksessa ei selvitetty, kuinka usein asiakkaat olivat käyttäneet e-reseptiä. 

Käyttö on vahvasti riippuvainen asiakkaan lääkkeiden tarpeesta eikä niinkään 

teknologiassa tai tietojärjestelmässä mahdollisesti esiintyvistä hyvistä tai huonoista 

ominaisuuksista. Tutkimushetkellä e-reseptin käyttö oli vielä asiakkaille vapaaehtoista eli 

asiakkailla oli halutessaan oikeus kieltäytyä e-reseptistä ja saada paperinen resepti. E-

reseptin käyttöä tutkittaessa haluttiin selvittää, olivatko asiakkaat kokeneet sen käytön 

hyödylliseksi tai niin hankalaksi tai hyödyttömäksi, että se saisi heidät siirtymään takaisin 

paperiseen reseptiin. Kaikki haastatellut olivat ottaneet e-reseptin käyttöön heti, kun se 

oli ollut mahdollista eikä kukaan heistä ollut harkinnut e-reseptistä kieltäytymistä tai 

siirtymistä takaisin paperiseen reseptiin. Haastatteluun ei saatu yhtään asiakasta, joka olisi 

jostain syystä kieltäytynyt e-reseptistä. Yli puolella haastatelluista oli käytössään enää 

pelkkiä e-reseptejä. Useat heistä olivat käyttäneet e-reseptiä heti maaliskuusta 2013 asti, 

mutta haastateltavista noin kolmannes oli niitä, joille toimitettiin lääkkeitä ensimmäistä 

kertaa e-reseptillä. 

5.5 Tietojärjestelmien laatu, informaation laatu, palvelun laatu ja 
käyttäjätyytyväisyys 

Seuraavissa alaluvuissa 5.5.1 – 5.5.10 kuvataan e-reseptin käsittelyssä käytettävien 

tietojärjestelmien, niiden tarjoaman informaation ja palvelun laatua sekä 

käyttäjätyytyväisyyttä eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. 

5.5.1 Apteekkijärjestelmien informaation laatu 

Tulosten perusteella (Kuvio 13, x-akselin arvo 3) käyttäjät olivat tyytyväisiä Maxx- ja 

Salix-apteekkijärjestelmistä saataviin e-reseptiin liittyviin tulosteisiin. Ainoa e-reseptiin 

liittyvä tuloste oli potilasohje, jota haastateltavat pitivät melko selkeänä ja tulosteeseen 

oltiin useimmissa tapauksissa tyytyväisiä. 

Maxx-järjestelmän käyttäjät olivat EUCS:n vertailuarvoon (Kuvio 13, x-akselin arvot 1-

2 ja 4) ja Salix-käyttäjiin nähden tyytymättömämpiä tiedon sisältöön. Maxx-käyttäjät 

toivoivat tarkempia käyttäjän tarpeisiin vastaavia tietoja. Maxx-järjestelmää käyttävät 

farmaseutit kokivat, että Maxx-järjestelmällä edellisen reseptitoimituksen tietojen haku 
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oli kankeaa. Tieto oli saatavilla, mutta sen hakeminen reseptiä käsiteltäessä oli työlästä, 

koska se vaati ylimääräisiä painalluksia hiirellä. Salix-apteekkijärjestelmää käyttävät 

eivät tuoneet tätä asiaa haastatteluissa esiin ja heidän vastauksensa tiedon sisältöön 

liittyen olivat vertailuarvoon ja Maxx-apteekkijärjestelmän käyttäjiin nähden 

keskimääräistä parempia. 

Kummankin järjestelmän käyttäjät olivat erityisen tyytyväisiä apteekkijärjestelmien 

antaman tiedon paikkansapitävyyteen (Kuvio 13, x-akselin arvo 5). EUCS-mittariston 

kysymyksien 1-8 avulla saatujen vastausten perusteella tietojen esitysmuotoon, 

yksiselitteisyyteen sekä sisältöön olisi järjestelmien jatkokehityksessä kiinnitettävä 

huomiota.  

5.5.2 Apteekkijärjestelmien laatu 

Salix-apteekkijärjestelmää käyttävissä apteekeissa haastateltavat pitivät reseptin 

uusintapyyntöjen lähetystä työläänä, koska uusittavat lääkkeet tuli hakea yksitellen 

reseptikeskuksesta ja jokainen resepti lähetettiin uusittavaksi erikseen. Myös Maxx-

järjestelmässä uusintapyyntö lähetettiin jokaisesta reseptistä erikseen, mutta 

haastateltavat eivät nähneet tätä ongelmana tai tuoneet sitä esiin haastattelun aikana.  

Maxx-järjestelmän käyttäjät kokivat ongelmallisena ns. etukäteen uusitut reseptit 

(iteroidut reseptit), joilla lääkettä voitiin apteekista toimittaa tietty määrä määrätyin 

aikavälein. Näissä tilanteissa farmaseutin tuli olla hyvin tarkka, sillä ohjelma ei osannut 

kaikissa tapauksissa automaattisesti laskea toimituksen jälkeen jäljelle jäävää 

lääkemäärää oikein. Maxx-järjestelmää käyttävät kokivat, että edellisen toimituksen 

tietojen haku oli järjestelmällä kankeaa. Käyttäjät toivoivat, että edellisellä kerralla 

toimitetun lääkkeen valmistenimi, määrä, toimituspaikka ja -päivämäärä tulisi näkyä 

käyttäjälle heti ilman ylimääräisiä toimenpiteitä. 

Annosjakelusta vastaavat farmaseutit kokivat, että e-resepti hankaloitti heidän työtään 

niissä tilanteissa, kun lääkettä tuli hinnoittaa samalle asiakkaalle sekä koneelliseen 

annosjakelutilaukseen että normaalitoimitukseen. Tällöin tarvittiin annosjakelua varten 

oma e-resepti. Annosjakeluun käytettävien reseptien uusinta oli myös mahdotonta ennen 

12 viikon annosjakelujakson loppua. Annosjakelua koskevat ongelmat koskivat 

kumpaakin apteekkijärjestelmää käyttäviä apteekkeja, joten ongelmaa ei ollut pystytty 

ratkaisemaan kummassakaan järjestelmässä. 

Apteekkijärjestelmien käyttäjien mukaan tietojärjestelmien toimintavarmuuteen liittyviä 

ongelmia e-reseptin käyttöönoton jälkeen oli esiintynyt hyvin harvoin. Puolentoista 

vuoden aikana kummassakin apteekissa oli ollut pari valtakunnallista käyttökatkoa, mutta 

ne olivat olleet kestoltaan hyvin lyhytaikaisia. Käyttökatkojen aikana apteekeilla ei ollut 

yhteyttä e-reseptikeskukseen, minkä vuoksi e-reseptitoimituksia ei katkoksen aikana 

pystytty tekemään. Haastateltavien mukaan varmennekorttien sekä yhteyden 

muodostamisessa Kelan sairausvakuutuskorvausnumeroiden tietokantaan oli joskus 

esiintynyt tilapäisiä häiriöitä, mutta näillä ei ollut pitkäkestoista tai häiritsevää vaikutusta 

asiakaspalveluun. Apteekeilla oli toimintakatkosten varalle toimintaohjeet, joiden 

mukaan olisi tarvittaessa edetty. Tähän mennessä sattuneista toimintakatkoksista oli 

selvitty muutaman minuutin odottelulla. 

EUCS-mittarin 11. kysymykseen järjestelmän nopeuteen liittyen (Kuvio 13) kaikki 

käyttäjät vastasivat, että vähintään useimmissa tapauksissa he saivat tarvitsemansa tiedot 

ajoissa käyttöön. Käyttäjiltä saatujen vastausten perusteella apteekkijärjestelmät olivat 

riittävän nopeita, toimivia ja varmoja. 
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5.5.3 Apteekkijärjestelmien palvelun laatu 

Apteekkijärjestelmien käyttäjät kokivat, että he olivat saaneet riittävästi koulutusta e-

reseptiin liittyen, ja että ongelmatilanteissa apteekkijärjestelmien toimittajien 

tukipalvelusta sai käyttäjätukea. Apteekissa työskentelevät olivat nähneet 

koulutusvideoita e-reseptin käsittelyyn liittyen sekä käyttöohjeita ennen e-reseptin 

käyttöönoton alkua. Osa haastatelluista mainitsi, että käyttöönoton alussa 

lisäkoulutukselle olisi ollut tarvetta, mutta käytännön työ oli lopulta opettanut e-reseptin 

käsittelyn parhaiten. Koulutusta ja käyttöönoton alkutilannetta haastateltava kuvasi 

seuraavasti: 

”Koulutus e-reseptin käyttöön oli melko kevyttä, mutta riittävää. Virtuaalikoulutus ja 

käyttöohjeet saatiin järjestelmäntoimittajalta ennen kuin e-reseptejä alkoi tulla. 

Paperilla e-reseptin käsittely vaikutti monimutkaiselta, mutta kun sitä pääsi tekemään 

oikeasti, ei siinä sillä tavalla ollut mitään ihmeellistä. Käytännön työ on opettanut 

eniten.” 

Haastateltavien mukaan järjestelmien toimittajat olivat kuunnelleet myös käyttäjien 

toiveita ja palautetta. Parannusehdotuksia olikin ohjelmiston päivityksissä toteutettu 

mahdollisuuksien mukaan. Apteekkijärjestelmiin liittyvää palvelua pidettiin hyvänä, 

vaikka kaikkia annettuja kehitysehdotuksia ei ollut toteutettu. 

5.5.4 Apteekkijärjestelmien käyttäjätyytyväisyys 

Käyttäjät olivat hyvin tyytyväisiä e-reseptiin ja sen käsittelyssä käytettävien Maxx- ja 

Salix-apteekkijärjestelmien e-reseptiosiota kohtaan, mutta uskoivat järjestelmän 

kehittyvän vielä entisestään:  

”Salix on toimintavarma, mutta vähän jäykkä systeemi. Kun laitetaan uusintaan 

reseptejä, niin voi hakea ja lähettää vain yhden reseptin kerrallaan. Toivon, että Salixin 

seuraaja (pd3) tulee korjaamaan tuon ongelman.” 

”Maxx on pääsääntöisesti varsin näppärä e-reseptinkäsittelyyn, pientä hienosäätöä voisi 

aina tietysti olla. Ohjelmapäivityksillä on toki saatu parannettua ohjelman toimintaa 

parempaan suuntaan” 

”Olen tyytyväisempi kuin alussa – pahimmat lastentaudit on järjestelmästä saatu 

korjattua ja lääkäritkin ovat oppineet käyttämään järjestelmiään.” 

”Tavallisen reseptin toimituksessa tyytyväisyyteni on parantunut. Annosjakelussa 

tyytyväisyyteni ei ole yhtä hyvä, tosin siinäkin on tapahtunut parannuksia.” 

Käyttäjien mielestä tyytyväisyys e-reseptiä kohtaan oli pysynyt samana ja tyytyväisyys 

sen käsittelyssä käytettäviin tietojärjestelmiin oli hieman lisääntynyt, verrattaessa 

tilannetta käyttöönoton alussa ja mitä se oli tutkimushetkellä.  

5.5.5 Yhteenveto apteekkijärjestelmistä 

Molempien apteekkijärjestelmien käyttäjät pitivät tietojärjestelmiä nopeina, toimivina ja 

varmoina. Järjestelmien teknisiin ominaisuuksiin toivottiin parannuksia uusimispyynnön 

lähetykseen sekä annosjakelun ja e-reseptin yhteentoimivuuteen liittyen. Käyttäjät 

kokivat saavansa riittävästi koulutusta ja ohjausta ongelmatilanteissa, minkä vuoksi 

kummankin apteekkitietojärjestelmän käyttäjät olivat hyvin tyytyväisiä myös 
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tietojärjestelmän toimittajan tarjoamiin palveluihin. Tietojärjestelmien tarjoamaan 

informaatioon luotettiin ja sitä pidettiin paikkansa pitävänä, mutta tietojen esitysmuotoon, 

yksiselitteisyyteen sekä sisältöön toivottiin järjestelmien jatkokehityksessä kiinnitettävän 

huomiota. Erityisesti Maxx-järjestelmän käyttäjät esittivät tiedon sisältöön ja muotoon 

liittyviä parannuksia.  

Yleisesti apteekeissa työskentelevät olivat hyvin tyytyväisiä e-reseptiin ja sen käsittelyssä 

käytettävien Maxx- ja Salix-apteekkijärjestelmien e-reseptiosioihin. Heidän tyytyväisyys 

e-reseptiä kohtaan ei ollut muuttunut käyttöönoton alusta, vaan e-reseptiin asennoiduttiin 

edelleen yhtä positiivisen innostuneesti. Tyytyväisyys tietojärjestelmiä kohtaan oli jonkin 

verran lisääntynyt käyttöönoton alkuun nähden, kun tietojärjestelmissä esiintyneitä e-

reseptiin liittyviä ongelmia oli saatu korjattua.  

5.5.6 Effica-potilastietojärjestelmän informaation laatu 

Järjestelmän tuottaman informaation laatua pyrittiin selvittämään EUCS-mittarin 

kysymysten 1-8 ja 12 avulla. Tulosten perusteella (Kuvio 13, x-akselin kohta 3) Effican 

käyttäjät olivat hyvin tyytyväisiä e-reseptiin liittyviin tulosteisiin. Käytännössä ainoa 

Effican e-reseptiosiosta saatava tuloste oli potilasohje, josta terveyskeskuksen työntekijät 

eivät löytäneet kehitettävää. Kaikki haastateltavat pitivät potilasohjetta hyvin selkeänä ja 

ymmärrettävänä sekä EUCS:n vertailuarvoon suhteutettuna tulosteeseen oltiin selvästi 

normaalia tyytyväisempiä. Effica-järjestelmän tarjoaman tiedon sisältöön (Kuvio 13, x-

akselin kohta 1-2) oltiin keskimääräistä arvoa tyytymättömämpiä.  

Terveyskeskusavustajilla ei välttämättä ollut terveydenhuollon ammattitutkintoa eikä 

näin terveydenhuollon ammattikorttia. Tämän takia heillä ei ollut pääsyä Effica-

järjestelmän kautta asiakkaan e-reseptikeskuksessa oleviin tietoihin. 

Terveyskeskusavustaja pystyi näkemään asiakkaan Effica-järjestelmään tallennetut 

lääkitystiedot, mutta ei nähnyt lääkemääräyksen tilaa reseptikeskuksesta. 

Terveyskeskusavustaja ei pystynyt vastaamaan asiakkaalle, oliko reseptillä jäljellä 

lääkettä tai vaatiko resepti uudistamista. Yksi haastatelluista terveyskeskusavustajista 

koki tämän hankaloittavan e-reseptien uusimispyyntöjen vastaanottamiseen liittyvää 

työtä merkittävästi, mikä vaikutti negatiivisesti asiakaspalvelun sujuvuuteen. EUCS-

mittarin kysymykset yksi ja kaksi selvittävät, vastaavatko järjestelmän tarjoamat tiedot 

käyttäjän tarpeita. Edellä mainitusta syystä terveyskeskuksessa B terveyskeskusavustajan 

mielestä järjestelmän tiedot eivät vastanneet juuri koskaan hänen tarpeitaan. Näissä 

kohdin vertailulukua alempi arvo ei siis johtunut itse järjestelmästä tai sen tarjoaman 

tiedon heikkoudesta. Käyttäjällä ei ollut riittäviä käyttöoikeuksia päästäkseen lukemaan 

e-reseptikeskuksen tietoja, joita hän koki työtehtävien suorittamisessa tarpeelliseksi. 

Järjestelmän tarjoamat tiedot olisivat vastanneet haastateltavan työntekijän tarpeita, 

mikäli hänellä olisi ollut pääsy Effica-järjestelmän kautta e-reseptikeskukseen, kuten 

muilla terveydenhuollon ammattitutkinnon omaavilla oli. Terveyskeskuksessa A 

vastaavassa asemassa työskentelevä terveyskeskusavustaja koki, että järjestelmä tarjosi 

työn suorittamiseksi riittävät tiedot. Terveyskeskusavustajien töitä oli siirretty osittain 

sairaanhoitajien hoidettaviksi, koska terveyskeskusavustajilla ei ollut pääsyä e-

reseptikeskuksen tietoihin. Yksittäisen terveyskeskusavustajan tyytymättömyydessä 

järjestelmän tietojen sisältöön ei ollut kyse järjestelmän huonosta informaatiosisällöstä, 

vaan työtehtävien heikosta organisoinnista. 

Vastausten perusteella käyttäjät kokivat, että Effica-järjestelmän e-reseptiosiosta saatavat 

tiedot olivat riittäviä, ajantasaisia ja vastasivat käyttäjien tarpeita useimmissa tapauksissa 

tai lähes aina. Tietojen esitysmuotoon Effican käyttäjät olivat EUCS-mittarin arvoon 

verrattuna hieman tyytymättömämpiä. 
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5.5.7 Effica-potilastietojärjestelmän laatu 

Effica-potilastietojärjestelmän laadun arvioinnissa havaittiin terveyskeskuskohtaisia 

eroja. Terveyskeskus B:n kaikki työntekijät kokivat, että suurin ongelma Effican e-

reseptiosiossa oli sen hitaus reseptin uusimistilanteessa. Terveysasema A:ssa 

hitausongelmaa oli esiintynyt käyttöönoton alussa, mutta ongelmaa ei käyttäjien mielestä 

ollut enää syksyllä 2014. Terveyskeskus B:ssä järjestelmän hitaus ilmeni lääkärin 

lähettäessä e-reseptiä reseptikeskukseen. Tässä tilanteessa järjestelmä saattoi jumittua 

pitkäksi aikaa, jolloin lääkäri oli joutunut käynnistämään tietokoneen uudelleen 

saadakseen järjestelmän lähettämään taas reseptejä. Joskus ensimmäinen lähetys oli 

näyttänyt keskeytyvän, jolloin lääkäri oli lähettänyt reseptin uudelleen. Tämä oli 

aiheuttanut kahden samanlaisen reseptin viennin reseptikeskukseen. Lääkäri ei saanut 

Effica-potilastietojärjestelmästä ilmoitusta kahden samanlaisen reseptin lähettämisestä. 

Usein nämä kaksoisreseptit havaittiin vasta apteekissa. Apteekin kanssa oli paikallisesti 

sovittu, että mikäli tällainen kaksoisresepti havaittiin, apteekki mitätöi näistä toisen tai 

epäselvissä tapauksissa otti yhteyttä lääkäriin. Uusimistilanteissa esiintyneistä 

hitausongelmista huolimatta kaikkien käyttäjien mielestä useimmissa tapauksissa 

Efficasta saatiin tarvittavat tiedot ajoissa. 

Vanhentuneen reseptin uusinta koettiin järjestelmässä ongelmallisena. Yli kolmetoista 

kuukautta vanhat reseptit mitätöityivät järjestelmästä, minkä jälkeen niitä ei voinut uusia 

Effica-järjestelmällä, vaan lääkkeestä oli kirjoitettava uusi resepti. Asiakkaat saivat 

uusituista resepteistä ilmoituksen tekstiviestinä e-reseptikeskuksen palvelimen kautta, 

mikäli viestinlähetysasetukset olivat potilastiedoissa oikein. Uusista resepteistä potilaille 

ei lähtenyt viestiä. Asiakkaat, jotka olivat tehneet uusintapyynnön vanhentuneesta 

reseptistä, eivät saaneet ilmoitusta reseptikeskukseen saapuneesta reseptistä, koska 

lääkäri oli joutunut kirjoittamaan lääkkeestä täysin uuden reseptin. Tämä aiheutti 

asiakkaille epätietoisuutta reseptien tilasta. Jos asiakkaalla ei ollut mahdollisuutta 

tarkistaa reseptien tilaa Omakanta-palvelun kautta, joutuivat he ottamaan yhteyttä 

terveysasemalle tarkistaakseen reseptin uusimisen tilan. 

Terveyskeskusavustajat ja sairaanhoitajat joutuivat toisinaan kirjoittamaan reseptin 

uudelleen, jos lääkitys oli Efficassa merkitty jostain syystä lopetetuksi. 

Terveyskeskusavustaja kuvasi asiaa seuraavasti: 

”Hoitajat ja avustajat eivät pysty nostamaan lääkärin uusittavaksi lääkkeitä, jotka on 

merkitty lopetetuiksi, vaan nämä reseptit on kirjoitettava uudelleen. Jotkut lääkärit 

herkästi laittavat lääkkeen lopetettujen puolelle, vaikka lääkettä käytettäisiin tarvittaessa. 

Tämä hankaloittaa avustajan työtä.” 

Tämä ongelma ei viitannut järjestelmän heikkoon laatuun vaan siihen, että töitä olisi 

organisoitava tarkemmin eri ammattiryhmien kesken. Teknisistä syistä johtuvia 

toimintakatkoksia, jotka olisivat estäneet e-reseptin kirjoittamisen tai lähettämisen, oli e-

reseptin käytön aikana ollut hyvin harvoin. Näissä tilanteissa lääkärit olivat kirjoittaneet 

satunnaisia paperisia reseptejä tai soittaneet puhelinmääräyksen apteekkiin. 

Toimintakatkosten aikana sairaanhoitajat ja vastaanottoavustajat eivät voineet siirtää e-

reseptien uusintoja lääkäreille. Häiriön odotettiin joko korjaantuvan tai akuuteissa 

tilanteissa lääkäreitä pyydettiin kirjoittamaan potilaalle paperinen resepti. 

EUCS-mittarin 11. kysymykseen järjestelmän nopeuteen liittyen (Kuvio 13) kaikki 

käyttäjät vastasivat, että useimmissa tapauksissa he saivat tarvitsemansa tiedot ajoissa 

käyttöön. 
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5.5.8 Effica-potilastietojärjestelmän palvelun laatu 

Käyttäjien mielestä he olivat saaneet riittävästi järjestelmäntoimittajan tarjoamaa 

koulutusta e-reseptiin liittyen, ja että ongelmatilanteissa Effica-tuesta sai hyvin 

käyttäjätukea: 

”Koulutusta on saatu ihan hyvin. Efficassa oli käyttöönoton alussa eräs ongelmakohta, 

kun potilaan kaikki uusittavat reseptit näkyivät lääkärille näytöllä, mutta lääkäri ei voinut 

näistä tietää, minkä oli jo käsitellyt ja mikä oli vielä uusimatta. Tämä käytettävyyteen 

liittyvä ongelma on jo korjattu ohjelmapäivityksessä. Uskon, että toimittaja huomioi 

käyttäjien mielipiteet.”  

”Jonkin verran saimme koulutusta e-reseptiin. Paras oppi on tullut kuitenkin 

järjestelmän kanssa töitä tehdessä. Tukea saa tarvittaessa Effica-tuesta ja 

parannusehdotuksia on tehty, joista osa on Efficaan jo parannettu.” 

Vastausten mukaan käyttäjien toiveita ja palautetta oli kuunneltu ja parannusehdotuksia 

oli mahdollisuuksien mukaan toteutettu järjestelmän päivityksissä. 

5.5.9 Effica-potilastietojärjestelmän käyttäjätyytyväisyys  

Käyttäjät olivat melko tyytyväisiä e-reseptiä ja sen käsittelyssä käytettävää Effican e-

reseptiosiota kohtaan, mutta toivoivat järjestelmän vielä kehittyvän ja tehostavan työtä 

entisestään. Lääkäri ja terveyskeskusavustaja kuvasivat tyytyväisyyttään e-reseptiin ja 

Effica-järjestelmän e-reseptiosioon seuraavasti: 

”Odotin, että e-resepti olisi ollut ehkä vielä parempi kuin mitä se nyt on. Ei ollut eikä ole 

vieläkään ihan niin hyvä kuin kuvittelin. Alkukankeuden jälkeen kuitenkin ehdottomasti 

paperista reseptiä parempi, varsinkin kun pieniä parannuksia Efficaan on saatu.” 

”Parannuksia on tehty, mutta vielä tarvitsee tehdä lisää.” 

Efficaa käyttäneet kokivat, että tyytyväisyys e-reseptiä ja tietojärjestelmää kohtaan oli 

lisääntynyt, verrattaessa tilannetta käyttöönoton alussa ja tutkimushetkellä. 

5.5.10 Yhteenveto Effica-potilastietojärjestelmästä 

Käyttäjät pitivät Effica-potilastietojärjestelmän e-reseptiosiota vakaana ja 

toimintavarmana, sillä teknisistä syistä johtuvia käyttökatkoksia oli esiintynyt hyvin 

harvoin. Järjestelmän hitaus reseptin uusimistilanteissa oli koettu ongelmaksi vain 

Terveyskeskus B:ssä.  Hitaudesta johtuen lääkäri oli toisinaan lähettänyt reseptin 

vahingossa kahteen kertaan e-reseptikeskukseen. Yli 13 kuukautta vanhojen reseptien 

uusiminen oli aiheuttanut ongelmatilanteita ja siihen toivottiin ratkaisua järjestelmän 

toimittajalta. Lisäksi järjestelmän laatua selvitettäessä ilmeni, että hoitajat joutuivat 

kirjoittamaan reseptejä uudelleen, jos lääkäri oli merkinnyt tarvittaessa käytettävän 

lääkityksen lopetetuksi. Tämän koettiin vaikeuttavan terveyskeskusavustajien ja 

sairaanhoitajien työtä. Kysymyksessä ei ollut järjestelmän laadun heikkous vaan 

pikemminkin lääkäreiden ja sairaanhoitajien välisistä työskentelytavoista sopimisesta. 

Käyttäjät kokivat saavansa riittävästi koulutusta ja ohjausta ongelmatilanteissa ja heidän 

kehittämisehdotuksiaan oli huomioitu. Tämän vuoksi käyttäjät olivat hyvin tyytyväisiä 

tietojärjestelmän toimittajan tarjoamiin palveluihin. Tietojärjestelmien tarjoamaan 

informaatioon luotettiin ja sitä pidettiin paikkansa pitävänä, mutta tietojen esitysmuotoon, 
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yksiselitteisyyteen sekä sisältöön toivottiin järjestelmien jatkokehityksessä kiinnitettävän 

huomiota.  

Yleisesti hoitohenkilökunta oli hyvin tyytyväinen e-reseptin käsittelyssä käytettävään 

Effica-potilastietojärjestelmän e-reseptiosioon. Heidän tyytyväisyytensä e-reseptiä ja 

tietojärjestelmää kohtaan oli lisääntynyt käyttöönoton alusta jonkin verran ja sen uskottiin 

paranevan entisestään, kun tietojärjestelmässä ilmenneitä puutteita ja sen käytettävyyttä 

saataisiin kehitettyä edelleen.  

5.6 Yhteenveto kehitysehdotuksista 

Tässä alaluvussa esitetään haastatteluissa esiinnousseet e-reseptiin ja sen käsittelyssä 

käytettäviin tietojärjestelmiin liittyvät kehitysehdotukset. Ne on jaoteltu teknisiin ja 

organisatorisiin tai hallinnollisiin sen mukaan, olisivatko ne ratkaistavissa teknisillä, 

organisatorisilla vai lainsäädännöllisillä muutoksilla. (Taulukko 5). Tässä tutkimuksessa 

havaitut uudet kehittämisehdotukset on esitetty kursiivilla.
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Taulukko 5. E-reseptiin ja tietojärjestelmiin liittyvät kehittämisehdotukset. 

Rooli Kehittämisehdotukset 

Asiakkaat Tekniset:  

 huoltajan mahdollisuus katsoa alle 18 -vuotiaan lapsen e-reseptitietoja 

Omakanta-palvelun kautta 

 uusimispyynnön lähettämismahdollisuus internetin, omakanta-palvelun kautta 

 pakkaukseen liimattavan lääkeohje-etiketin kehittäminen 

 

Organisatoriset: 

 e-resepteillä määrättyjen lääkkeiden yhtäaikainen uusiminen kerran vuodessa 

 e-reseptistä ja sen uusimistavoista tiedottamisen lisääminen 

 tietämyksen lisääminen e-reseptille jäljelle jäävän lääkkeen määrän ja reseptin 

voimassaoloaika -tietojen sijainnista 

 apteekin lähettämän uusimispyynnön maksuttomuus 

Apteekin 
työntekijät 

Tekniset: 

 Käytettävyyden parantaminen: 

o e-reseptin ja koneellisen annosjakelun yhteentoimivuuden kehittäminen  

o edellisten lääketoimitustietojen saatavuuden parantaminen (Maxx) 

o uusintapyyntöjen lähetyksen monivaiheisuuden poistaminen (Salix) 

 

Organisatoriset/hallinnolliset: 

 suostumuksiin liittyvän käsittelyprosessin parantaminen 

 potilasohjeiden kehittäminen väärinymmärrysten välttämiseksi 

 lääkäreiden tietoisuuden lisääminen teknisesti oikein laaditun e-reseptin 

tärkeydestä 

 asiakkaiden e-resepti osaamisen lisääminen 

Hoito-
henkilökunta 

Tekniset: 

 lääkepakkaukseen kiinnitettävän ohje-etiketin kehittäminen 

 potilastietojärjestelmän käytettävyyden ja toimivuuden kehittäminen, niin että 

reseptin uusiminen muuttuisi sujuvammaksi ja lääkärin reseptien uusimiseen 

käyttämä työaikaa vähenisi 

 

Organisatoriset/hallinnolliset: 

 suostumuksiin liittyvän käsittelyprosessin parantaminen 

 

Asiakkaiden kehitystoiveet koskivat Omakanta-palvelun toiminnollisuuksia, 

uusimiskäytäntöjä, informointia sekä informaation esittämistavan kehittämistä. 

Terveyskeskuksissa ja apteekeissa työskentelevät toivoivat, että e-resepteihin liittyvien 

suostumusten käsittelyprosessia kehitettäisiin siten, että ne olisivat jatkossa 

valtakunnallisia ja asiakkaiden itsensä hallittavissa. Tämä tehostaisi työtä apteekeissa ja 

terveyskeskuksissa, joissa ei enää tarvitsisi tehdä suostumuksiin liittyvää arkistointi- ja 

kirjaamistyötä. Suostumusten käsittelyprosessin parantaminen ei ole ratkaistavissa 

ainoastaan apteekkien ja terveyskeskusten toimintaa muuttamalla, sillä se vaatisi teknisen 

ratkaisun lisäksi viranomaispäätöksen toiminnan muuttamisesta. Vaikka 

apteekkijärjestelmät olivat tehostaneet reseptinkäsittelytyötä apteekeissa, 

tietojärjestelmien käytettävyyden kehittäminen katsottiin tarpeelliseksi muun muassa 

annosjakeluun ja uusimispyynnön lähetykseen liittyen. Terveyskeskuksessa 

työskentelevät toivoivat, että potilastietojärjestelmän e-reseptiosion käytettävyyttä ja 

toiminnollisuutta kehitettäisiin siten, että e-reseptien uusiminen olisi sujuvampaa ja 

nopeampaa.  
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Esiin tulleet tekniset kehittämisehdotukset olivat pääosin samankaltaisia kuin 

aikaisemmissa tutkimuksissa tehdyt havainnot. (Taulukko 1).  Havaitut uudet teknisiä 

seikkoja edustavat ehdotukset olivat lähinnä tietojärjestelmien käytettävyyteen ja 

pienehköihin yksityiskohtiin liittyviä. Merkittävimmät löydökset liittyivät asioihin, 

joiden kehittäminen vaatisi organisatorisia tai lainsäädännöllisiä muutoksia. 

 



61 

6. Pohdinta 

E-reseptin käyttöönoton tavoitteena oli parantaa potilas- ja lääketurvallisuutta sekä 

helpottaa ja tehostaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista (Laki sähköisestä 

lääkemääräyksestä 2.2.2007/61, 2007). Tietojärjestelmien käyttöönotto 

terveydenhuollossa voi osoittautua haastavaksi eikä tavoitteisiin pääseminen ole aina 

helppoa, koska uudella teknologialla on usein laaja ja syvällinen vaikutus 

terveydenhuollon organisaatioon, toimintaympäristöön ja työskentelytapoihin 

(Zwaanswijk ym., 2011). Tietojärjestelmien ja niiden käyttöönoton onnistumista 

arvioidaan mittaamalla miten hyvin käyttäjät hyväksyvät uuden järjestelmän, miten he 

kokevat sen käytön ja miten tyytyväisiä he ovat järjestelmään. Käyttäjätyytyväisyyden ja 

teknologian hyväksyntään vaikuttavia tekijöitä on lukuisia, mikä tekee hyväksynnän 

arvioinnin haasteelliseksi. E-reseptiä käyttävät useat käyttäjäryhmät ja e-

reseptitoimintamallin mukaan kullakin käyttäjällä on oman roolin mukainen tehtävä.  

Aiemmissa tutkimuksissa asennoitumista e-reseptiä kohtaan on lähestytty yleensä vain 

yhden käyttäjäryhmän näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää e-

reseptin hyväksyntää ja sen käsittelyssä käytettävien tietojärjestelmien 

käyttäjätyytyväisyyttä eri käyttäjäryhmien näkökulmista Kainuun sairaanhoitopiirin 

alueella.  Tutkimuksessa haettiin vastausta seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 Kuinka eri käyttäjäryhmät kokevat e-reseptin ja sen käsittelyssä käytettävät 

tietojärjestelmät? 

 Miten asiakkaat asennoituvat e-reseptiin? 

 Miten hoitohenkilökunta asennoituu e-reseptiä ja käytettävää tietojärjestelmää 

kohtaan?  

 Miten apteekin työntekijät asennoituvat e-reseptiä ja käytettävää tietojärjestelmää 

kohtaan?  

Tutkimusta varten luotiin viitekehys, joka pohjautui teknologian hyväksynnän (TAM) 

(Davis ym., 1989), tietojärjestelmän onnistumisen (DeLone & McLean, 1992) ja 

käyttäjätyytyväisyyden (Doll & Torkzadeh, 1988) malleihin. Edellä mainittujen mallien 

osia yhdistelemällä saatiin aikaan hybridimalli, joka muistutti pitkälti Wixomin ja Toddin 

(2005) mallia, jossa tietojärjestelmään liittyvät asiat, järjestelmän, järjestelmän tarjoama 

informaatio ja palvelun laatu vaikuttavat käyttäjätyytyväisyyteen ja edelleen asenteisiin 

ja uskomuksiin järjestelmän hyödyllisyydestä. Tutkimuksen aineisto kerättiin 

haastattelemalla e-reseptin käyttäjiä: asiakkaita, apteekissa työskenteleviä farmaseutteja 

ja proviisoreita sekä perusterveydenhuollossa toimivia lääkäreitä, sairaanhoitajia ja 

vastaanottoavustajia. Haastattelukysymykset luotiin tutkimusviitekehyksen elementtien 

pohjalta. TAM-mallin (Davis ym., 1989) ja tietojärjestelmän onnistumismallin (DeLone 

& McLean, 1992) eri osien välillä on esitetty olevan riippuvuutta. Davis ym. (1989) ovat 

osoittaneet, että tietojärjestelmän koettu hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys vaikuttavat 

käyttäjän asenteisiin uutta teknologiaa kohtaan ja täten käyttöaikomukseen ja lopulta 

järjestelmän käyttöön. DeLonen ja McLeanin (1992) mallissa järjestelmän, informaation 

ja palvelun laadun on osoitettu vaikuttavan käyttäjien tyytyväisyyteen ja edelleen 

järjestelmän käyttöön. Tässä tapaustutkimuksessa haastateltavien vähäisyyden vuoksi 

tulosten perusteella ei voida päätellä, vaikuttivatko mainitut asiat käyttäjätyytyväisyyteen 

ja asenteisiin eli toteutuivatko elementtien väliset riippuvuussuhteet. Holden ja Karsh 

(2010) ovat todenneet, ettei TAM-malli ota riittävästi kantaa teknologian hyväksymiseen 

vaikuttaviin ulkoisiin tekijöihin, minkä vuoksi se ei sovellu täydellisesti alkuperäisessä 

muodossaan terveydenhuollon tietojärjestelmille tyypillisten ominaisuuksien 

tutkimiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveydenhuollon 
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ammattilaisten kokemuksia ja käyttäjätyytyväisyyttä käytettäviä tietojärjestelmiä kohtaan 

sekä niiden vaikutuksia e-reseptin hyväksyntään. Tämän vuoksi TAM-mallin 

yhdistämistä tietojärjestelmän onnistumisen ja käyttäjätyytyväisyyden malleihin pidettiin 

perusteltuna. Asiakkaille tehdyt haastattelut pohjautuivat TAM-mallista saatuihin 

elementteihin, asenteisiin e-reseptiä kohtaan, koettuun hyödyllisyyteen ja 

helppokäyttöisyyteen. Terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään käyttivät e-

reseptiin liittyvää tietojärjestelmää, esitettiin edellisten lisäksi kysymyksiä myös 

tietojärjestelmään ja sen käyttäjätyytyväisyyteen liittyen. Nämä kysymykset pohjautuivat 

tietojärjestelmän onnistumista ja käyttäjätyytyväisyyden mittaamista kuvaaviin malleihin 

(DeLone & McLean, 1992; Doll & Torkzadeh, 1988). 

Useiden tutkimusten mukaan lääkärit ja hoitohenkilökunta, (Goldman ym., 2010; 

Hellström ym., 2009; Jariwala ym., 2013; Kivekäs ym., 2014; Lapane ym., 2011; 

Steinschaden ym., 2009) apteekin henkilökunta (Garfield ym. 2013; Hammar ym., 2010; 

Odykoya & Chui, 2012; Rahimi & Timpka, 2011) ja asiakkaat (Eskola, 2014; Hammar 

ym., 2011; Hohenthal & Kyyhkynen, 2014) ovat hyväksyneet e-reseptin ja asennoituvat 

siihen hyvin positiivisesti. Tämän tutkimuksen mukaan sekä asiakkaiden, 

terveyskeskuksissa työskentelevien että farmaseuttien ja proviisorien asenne e-reseptiä 

kohtaan oli erittäin positiivinen. E-reseptiin oli suhtauduttu varauksettomasti 

käyttöönoton alusta lähtien. E-reseptistä kieltäytyneitä asiakkaita oli hyvin vähän eikä 

yksittäistä syytä muutamien asiakkaiden negatiiviseen suhtautumiseen e-reseptiä kohtaan 

ja sen käytöstä kieltäytymiseen osattu nimetä. 

Tutkimustulosten valossa e-resepti koettiin selvästi hyödyllisenä. Aikaisempien 

tutkimusten mukaan e-resepti nähdään potilasturvallisuutta lisäävänä, sen vähentäessä 

selvästi virheitä lääkkeiden määräämisessä ja toimituksessa (Hellström ym., 2009; 

Moniz. ym., 2011; Steinschaden ym., 2009). Lisäksi e-resepti nopeuttaa reseptin 

kirjoitusta ja käsittelyä terveydenhuollossa (Hellström ym., 2009;  Steinschaden ym., 

2009) sekä lääkkeiden toimitusta apteekeissa (Garfield ym., 2013; Rahimi & Timpka, 

2011) ja näin tehostaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Tässä tutkimuksessa 

saatujen tulosten mukaan potilaiden näkemys e-reseptin hyödyllisyydestä oli 

aikaisempien tutkimusten mukainen. Asiakkaat pitivät e-reseptiä luotettavana ja 

turvallisena sekä kokivat sen yksinkertaistavan ja nopeuttavan sekä lääkkeiden toimitusta 

apteekissa että reseptien uusintaprosessia. Hellströmin ja muiden (2009) sekä 

Steinschadenin ja muiden (2009) mukaan e-resepti tehostaa lääkäreiden työtä, jolloin 

lääkäreillä jää enemmän aikaa varsinaiseen potilastyöhön. Tutkimuksesta saatujen 

tulosten mukaan työn tehostumista ja nopeutumista oli tapahtunut sairaanhoitajien ja 

vastaanottoavustajien reseptiuusintoihin liittyvässä työssä. Vastaavasti e-resepti ei ollut 

tehostanut lääkäreiden työtä eikä se säästänyt lääkärin työaikaa potilastyöhön. Reseptin 

uusimistyöhön kului lääkäreiltä enemmän aikaa kuin ennen e-reseptin käyttöönottoa, 

koska potilastietojärjestelmän reseptin uusimistoiminto koettiin monivaiheisuutensa 

vuoksi työtä hidastavana. Aikaisemmissa tutkimuksissa on voitu osoittaa, että e-resepti 

parantaa apteekin ja lääkäreiden välistä kommunikaatiota (Garfield ym., 2013; Lapane 

ym., 2011; Rahimi & Timpka, 2011), mutta tämän tutkimuksen tulosten perusteella 

apteekeissa ja terveyskeskuksissa työskentelevät eivät nähneet muutosta 

hoitohenkilökunnan ja apteekin työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa. Hammarin 

ja muiden (2010) sekä Garfieldin ja muiden (2013) tutkimuksiin nojaten käyttäjien 

mielestä e-resepti tuo työn tehostumisen kautta myös kustannussäästöjä. Tässä 

tutkimuksessa selvisi, etteivät tutkimukseen osallistuneet terveydenhuollon ammattilaiset 

apteekeissa ja terveyskeskuksissa osanneet arvioida e-reseptin vaikutusta 

kustannustehokkuuteen. Muilta osin terveydenhuollon ammattihenkilöiden kokema 

hyödyllisyys e-reseptistä vahvisti aikaisemmissa tutkimuksissa saatuja tuloksia. 
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Tutkimuksen mukaan e-resepti koettiin kaikkien käyttäjien keskuudessa 

helppokäyttöisempänä, yksiselitteisempänä ja helpommin tulkittavana kuin paperinen 

resepti. Tämän saman ovat todenneet aikaisemmissa tutkimuksissa myös Eskola (2014), 

Hohenthal ja Kyyhkynen (2014), Rahimi (2009) sekä Rupp ym., (2008). Vaikka e-resepti 

koettiin helppokäyttöisenä, asiakkaiden e-reseptiosaamisen lisääminen 

uusimiskäytäntöjen, potilasohjeen tulkinnan ja reseptitietojen seurannan osalta katsottiin 

tärkeäksi. Teknisesti väärin kirjoitetut e-reseptit aiheuttivat ongelmia lääkkeen 

toimituksessa apteekeissa, minkä vuoksi lääkäreiden tietoisuutta teknisesti oikein 

kirjoitetun reseptin merkityksestä olisi tarpeen lisätä.  

Hammar ja muut (2010) sekä Garfield ja muut (2013) ovat havainneet, että käyttäjät ovat 

nimenneet apteekkitietojärjestelmissä työn sujuvuutta parantavia kehittämiskohteita. 

Käyttäjien suhtautuminen uutta e-reseptiteknologiaa kohtaan on silti säilynyt 

positiivisena. Tutkimuksessa selvisi, että apteekeissa työskentelevät olivat hyvin 

tyytyväisiä e-reseptiin ja melko tyytyväisiä sen käsittelyssä käytettävien Maxx- ja Salix-

apteekkijärjestelmien e-reseptiosioiden laatuun, niiden tarjoamaan informaatioon ja 

järjestelmän toimittajalta saatuun palveluun. Käyttäjien mielestä apteekkijärjestelmät 

olivat vakaita, toimintavarmoja ja helppokäyttöisiä. E-resepti ja siihen liittyvät 

tietojärjestelmien toiminnallisuudet olivat tehostaneet farmaseuttien ja proviisoreiden 

työtä merkittävästi. Huomioitavaa kuitenkin on, että suomalaisia apteekkijärjestelmiä ja 

niiden laatua tai käyttäjätyytyväisyyttä mittaavia ja vertailevia tutkimuksia on todella 

vähän. Vain Lähteenoja (2013) on tutkinut e-reseptin toimitusnopeutta eri 

apteekkijärjestelmillä verrattuna paperireseptin toimitusaikoihin aivan e-reseptin 

käyttöönoton alussa. Suomalaisiin apteekkijärjestelmiin liittyvän tutkimuksen tarve on 

siis ilmeinen.  

Suomalaisista potilastietojärjestelmistä tehtyjä tutkimuksia on hyvin vähän, vaikka 

kansainvälisesti niitä löytyy paljon (Valta, 2013). Kivekäs ja muut (2014) ovat 

havainneet, että Suomessa käytettävillä potilastietojärjestelmillä ei ole pystytty 

tehostamaan hoitohenkilökunnan työtä. Heinonen ja muut (2012), Mattila (2013) sekä 

Vahtero (2014) ovat tuoneet esiin Effica-potilastietojärjestelmässä esiintyviä 

käytettävyysongelmia, jotka heikentävät työn tehostamisen mahdollisuuksia. Tässä 

tutkimuksessa saatujen vastausten pohjalta terveyskeskuksissa työskentelevät 

sairaanhoitajat, terveyskeskusavustajat ja lääkärit olivat hyvin tyytyväisiä e-reseptiin eikä 

hoitohenkilökunta ollut enää halukas palaamaan paperisen reseptin käyttöön. Effica-

potilastietojärjestelmän e-reseptiosion, informaation ja palvelun laatuun oltiin 

pääsääntöisesti tyytyväisiä, vaikka reseptin uusinta lääkäreiden näkökulmasta katsottuna 

olisi voinut olla toteutettu paremminkin. Effica-potilastietojärjestelmän koettiin 

tehostaneen sairaanhoitajien ja terveyskeskusavustajien, mutta ei lääkäreiden, reseptien 

uusimiseen liittyvää työtä.  

Haastatellut kokivat, että tietojärjestelmissä oli kehitettävää, erityisesti käytettävyyden, 

informaation esitysmuodon ja käyttäjäystävällisyyden osalta. Dollin ja Torkzadehin 

(1988) käyttäjätyytyväisyyden mittarilla mitattuna kaikkien tietojärjestelmien käyttäjät 

olivat silti varsin tyytyväisiä tietojärjestelmiin. Tästä pääteltynä tietojärjestelmissä 

havaitut heikkoudet eivät olleet merkittäviä tai ainakaan vaikuttaneet 

käyttäjätyytyväisyyteen siinä määrin, että se olisi muuttanut e-reseptiin asennoitumista 

negatiiviseksi. Tässä tutkimuksessa kyselyyn vastanneiden määrä oli niin pieni, että 

saatujen tulosten pohjalta ei voida määritellä, miten merkittävästi tietojärjestelmissä 

havaitut puutteet vaikuttivat käyttäjätyytyväisyyteen ja asenteisiin e-reseptiä kohtaan. 

Tosin käyttäjätyytyväisyyden mittarilla saatua tulosta voidaan pitää suuntaa-antavana. 



64 

Tutkimustulosten mukaan asiakkaat kokivat e-reseptin helppokäyttöisenä ja 

hyödyllisenä. Asennoituminen e-reseptiä kohtaan olikin hyvin myönteistä. Vastausten 

perusteella yksittäistä syytä siihen, mikä olisi vaikuttanut muutamien asiakkaiden 

negatiiviseen suhtautumiseen e-reseptiä kohtaan ja kieltäytymiseen sen käytöstä, ei 

löytynyt. Tutkimustulokset asiakkaiden osalta vahvistavat TAM-mallin pohjalta sitä, että 

uuden asian koettu hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys vahvistavat asenteita, jotka voivat 

lisätä käyttöhalukkuutta. Tutkimushetkellä e-reseptin käyttö oli asiakkaille vielä 

vapaaehtoista ja positiiviset kokemukset e-reseptistä olivat vahvistaneet myönteistä 

asennetta e-reseptiä, sen käyttöaikomusta ja lopulta e-reseptin käyttöä kohtaan. 

Tutkimuksen tarkoituksena ei ollut selvittää, mitkä tekijät vaikuttivat asiakkaiden 

kokemaan hyödyllisyyteen ja helppokäyttöisyyteen. TAM-malliin pohjautuneella 

tutkimusviitekehyksellä ei haettu vastausta siihen, oliko esimerkiksi iällä, sukupuolella 

tai jollain muulla ulkoisella tekijällä vaikutusta koettuun hyödyllisyyteen sekä 

helppokäyttöisyyteen ja siten asennoitumiseen e-reseptiä kohtaan. On muistettava, että 

tutkimuksessa haastateltavien määrä oli pieni, eikä hyödyllisyyden ja 

helppokäyttöisyyden riippuvuutta asenteisiin voida näin luotettavasti osoittaa. 

Valta (2013) on todennut, että tietojärjestelmän ja uuden teknologian käyttöönottoa ei 

pitäisi nähdä pelkästään teknisenä toimenpiteenä vaan enemmänkin organisatorisena 

tapahtumana, jossa uusi teknologia sekä työtehtävät ja -prosessit sovitetaan 

organisaatiossa yhteen ajan kanssa. Uuden teknologian käyttöönotossa onnistutaan 

harvoin ilman toimintatapojen ja työnjaon muutoksia. Harrisonin ja muiden (2007) 

mukaan terveydenhuollon ammattilaiset syyttävät epäonnistuneesta käyttöönotosta 

helposti käyttöönotettua järjestelmää tai siinä esiintyvää teknistä virhettä, vaikka usein 

onnistumisen esteenä on teknisen virheen sijaan puutteellinen sosiotekninen 

vuorovaikutus organisaation sisällä. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että e-reseptin 

käyttöönotolla ei ollut suuria vaikutuksia farmaseuttien, proviisoreiden tai lääkäreiden 

toimenkuvaan. Terveyskeskusavustajien työtä e-reseptin käyttöönotto muutti siten, ettei 

terveyskeskusavustajilla ollut pääsyä e-reseptikeskukseen, koska heillä ei ollut 

terveydenhuollon ammattitutkintoa. Näin ollen heillä ei ollut myöskään terveydenhuollon 

ammattikorttia, jota tarvittiin e-reseptikeskukseen kirjautumisessa. Toisessa tutkimuksen 

terveyskeskuksessa työnjakoon liittyviin asioihin ei ollut puututtu ja 

terveyskeskusavustaja ei voinut antaa reseptitoimistossa asioiville asiakkaille e-reseptejä 

koskevia tietoja ja piti siten käyttäjätyytyväisyyskyselyssä tietojärjestelmän tarjoamaa 

informaatiota riittämättömänä. Toisessa tutkimuksen terveyskeskuksessa asia oli 

huomioitu muuttamalla sairaanhoitajien ja vastaanottoavustajien välistä työnjakoa. 

Tyytymättömyyttä e-reseptijärjestelmää kohtaan esiintyi enemmän organisaatiossa, jossa 

ei ollut tehty muutoksia sairaanhoitajien ja vastaanottoavustajien työhön. Kuten Harrison 

ja muut (2007) ovat tutkimuksessaan todenneet, tyytymättömyys tässä tapauksessa 

kohdistui teknologiaan, vaikka kysymys oli enemmän organisatorisesta työn uudelleen 

järjestelyn puutteesta.  

Haastatteluissa esiin nousseissa kehitysehdotuksissa havaittiin, että e-reseptiin liittyvät 

puutteet eivät riippuneet ainoastaan teknisistä ongelmista, vaan moneen epäkohtaan 

löytyisi ratkaisu organisatorisista järjestelyistä koskien työntekijöiden toimintatapoja. 

Tässä tutkimuksessa löydetyt kehitysehdotukset jaoteltiin teknisiin ja organisatorisiin 

asioihin. Löydetyt kehitysehdotukset on esitetty luvussa 5.6. Teknisiä kehitysehdotuksia 

voidaan hyödyntää jatkossa e-reseptin käsittelyssä käytettävien järjestelmien 

kehitystyössä. Saatujen tutkimustulosten ja organisatoristen kehitysehdotusten pohjalta 

on mahdollista kehittää apteekkien ja terveyskeskusten asiakaspalvelua tehokkaammaksi. 

Terveyskeskuksien ja apteekkien organisatorisia työn uudelleen järjestelyjä voi rajoittaa 

terveydenhuoltoa säätelevä lainsäädäntö. Tutkimus osoitti, että e-reseptin kehityksen 
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esteenä voivat olla myös lainsäädännölliset seikat, kuten terveydenhuollon työntekijöiden 

oikeus ammattikorttiin sekä apteekkien ja terveyskeskusten e-reseptiasiointiin liittyvien 

suostumusten käsittelyvaikeudet. Tuloksista on siten hyötyä myös e-reseptin 

toimintatavoista päättäville viranomaisille. Tämän perusteella tutkimusviitekehystä 

täydennettiin saatujen tulosten mukaisesti. (Kuvio 14).  

 

Kuvio 14. Täydennetty tutkimusviitekehys.  

Käyttäjätyytyväisyyteen vaikuttavat tietojärjestelmään liittyvien asioiden lisäksi myös 

tietojärjestelmää käyttävät ihmiset ja se organisaatio, jossa uusi tietojärjestelmä otetaan 

käyttöön. Käyttäjien ominaisuuksilla kuten iällä, sukupuolella, koulutuksella, 

tietojärjestelmien käyttötaidoilla ja -kokemuksilla voi olla oleellinen merkitys 

käyttäjätyytyväisyyteen ja siten asennoitumiseen käyttöönotettavaa teknologiaa kohtaan. 

Onnistunut käyttöönotto vaatii usein merkittäviä muutoksia organisaation toiminnassa ja 

työskentelytavoissa, johon vaikuttavat muun muassa organisaation koko, johdon tuki ja 

koulutuksen tarjonta. Terveydenhuoltoalaa säätävät lait ja asetukset, jotka määrittävät 

työntekijöiden ja organisaatioiden toimintaa. Lainsäädäntö ja toimialalle tyypilliset 

erittäin tiukat tietosuojavaatimukset asettavat reunaehdot myös terveydenhuollon 

tietojärjestelmien suunnittelulle. Tämä vaatii terveydenhuollon tietojärjestelmän 

suunnittelijoilta ja kehittäjiltä teknisen tietämyksen lisäksi terveydenhuollon toiminnan ja 

lainsäädännön tuntemista. 

Uuden teknologian käyttöönotto ja hyväksyntä voi eri organisaatiossa ja eri ympäristössä 

onnistua eri tavalla tai eri aikataululla. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella e-reseptin 

hyväksyntä ja käyttäjätyytyväisyys e-reseptiin ja sen käsittelyssä käytettäviin 

tietojärjestelmiin kyseisellä alueella näyttäisi olevan erittäin hyvä. Tutkimuksen tulosten 

lisäksi hyväksynnästä ja käyttäjätyytyväisyydestä kertoo Kainuun e-reseptin erittäin 

korkea käyttöaste, joka saavutettiin käyttöönoton jälkeen todella nopeasti useisiin muihin 

alueisiin verrattuna. Terveydenhuollon ja apteekkien aiemmista kokemuksista oli voitu 

ottaa oppia ja tietojärjestelmissä käyttöönoton alussa ilmenneitä ongelmia oli ehditty 

korjata. Tämä saattoi mahdollistaa sen, että Kainuun sairaanhoitopiirissä e-reseptin 

käyttöönotto sujui muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna ongelmattomammin. On silti 

mielenkiintoista, kuinka paljon e-reseptin käyttöasteissa on edelleen 

paikkakuntakohtaisia eroja ja mistä nämä erot johtuvat. 
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7. Johtopäätökset 

Tämän kvalitatiivisen tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten eri 

käyttäjäryhmät suhtautuvat e-reseptiin ja miten tyytyväisiä käyttäjät ovat e-reseptin 

käsittelyssä käytettäviin tietojärjestelmiin Kainuun sairaanhoitopiirin alueella. 

Tutkimuksessa laadittiin viitekehys, joka koostui useista tunnetuista malleista, joilla on 

pyritty mittaamaan käyttäjien asenteita uutta teknologiaa kohtaan sekä 

käyttäjätyytyväisyyttä tietojärjestelmiä kohtaan. Tutkimusaineisto kerättiin 

puolistrukturoitujen haastatteluiden ja strukturoitujen lomakehaastatteluiden avulla. 

Tutkimuksessa haastateltiin 12 terveydenhuollon ammattilaista neljästä eri 

organisaatiosta sekä 15 apteekissa asioinutta asiakasta. Terveydenhuollon edustajina 

mukana oli lääkäreitä, sairaanhoitajia, terveyskeskusavustajia, proviisoreita sekä 

farmaseutteja. 

Tutkimustulosten pohjalta voidaan päätellä, että e-reseptin käyttöönotto oli sujunut 

Kainuun alueella erittäin hyvin. Kaikki käyttäjäryhmät asennoituivat uuteen teknologiaan 

hyvin myönteisesti käyttöönoton alusta alkaen. Asiakkaat pitivät e-reseptiä 

apteekkiasiointia ja reseptin uusimisprosessia nopeuttavana ja kokivat e-reseptin 

parantavan palvelua. Terveyskeskuksissa työskentelevät sairaanhoitajat, 

terveyskeskusavustajat ja lääkärit pitivät e-reseptiä potilasturvallisuutta ja osittain myös 

työtehokkuutta lisäävänä. Tämän lisäksi he olivat tyytyväisiä Effica- 

potilastietojärjestelmän e-reseptiosioon, vaikka toivoivat sitä kehitettävän edelleen. Näin 

työn tehostamisvaikutteet realisoituisivat selkeämmin myös lääkärin työhön ja 

parantaisivat täten asiakaspalvelua. Myös apteekeissa työskentelevät farmaseutit ja 

proviisorit pitivät e-reseptiä odotettuna uudistuksena, joka oli parantanut 

potilasturvallisuutta ja lisännyt työn tehokkuutta. Farmaseutit ja proviisorit olivat 

tyytyväisiä käyttämiinsä tietojärjestelmiin, mutta kokivat, että Maxx- ja Salix-

tietojärjestelmissä olisi parannettavaa etenkin koneellisen annosjakelun ja e-reseptin 

yhteensovittamisessa, tiedon esittämisessä sekä järjestelmän käytettävyydessä. 

Tässä tutkimuksessa haluttiin näkemyksiä e-reseptistä usealta eri käyttäjäryhmältä, minkä 

vuoksi rajallisten tutkimusresurssien puitteissa haastatteluiden määrää jouduttiin 

rajoittamaan. Haastateltavien määrä tutkimuskohteisiin nähden olikin pieni. Tutkimus 

rajattiin alueellisesti, koska tietoa e-reseptin hyväksynnästä ja käyttöönoton 

onnistumisesta haluttiin nimenomaan Kainuun alueelta. Lisäksi tutkimusta rajattiin 

valitun alueen julkiseen terveydenhuoltoon, koska tutkimushetkellä Kainuun alueen 

yksityinen sairaanhoito oli käyttänyt e-reseptiä vasta noin puolen vuoden ajan. Edellä 

mainituista rajoitteista johtuen tämän tapaustutkimuksen tuloksia ei välttämättä voida 

yleistää eivätkä ne anna tilastollisesti luotettavaa kuvaa e-reseptin hyväksynnästä ja 

tietojärjestelmien käyttäjätyytyväisyydestä Suomessa. Otoksen pienuuden vuoksi 

myöskään tutkimusviitekehyksen elementtien välisten suhteiden riippuvuutta toisiinsa ei 

voitu mitata tarkasti. Tutkimuksessa kolme haastattelua jouduttiin tekemään 

lomakehaastatteluina, joissa haastattelija ei ollut läsnä. Lomakehaastatteluista saatuja 

vastauksia jouduttiin tulkitsemaan ja väärinymmärrysten välttämiseksi tulkintojen 

paikkaansa pitävyyttä tarkistamaan ja täydentämään sähköpostilla lähetettyjen 

lisäkysymysten avulla. 

Eri organisaatioissa toimivia e-reseptin käyttäjäryhmiä on useita. Tässä tutkimuksessa 

otettiin tietoinen riski, kun kohteeksi valittiin kaikkien e-reseptin käyttäjien asenteen sekä 

usean tietojärjestelmän käyttäjätyytyväisyyden tutkiminen. Tämä vaikeutti tutkimuksen 

hallintaa ja tutkimuksen tulosten raportointia. Jatkotutkimuksissa on suositeltavampaa 
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keskittyä vain yhteen käyttäjäryhmään kerrallaan eli tutkimuskohteeksi tulee valita joko 

asiakkaat, lääkärit tai apteekin työntekijät, kuten aikaisemmissa kansainvälisissä 

tutkimuksissa on tehty. 

Tässä tutkimuksessa ei ollut mukana erikoissairaanhoidon puolella työskentelevää 

hoitohenkilökuntaa eikä yksityisen terveydenhuollon yksiköitä. Tutkimus olisi jatkossa 

toteuttava myös erikoissairaanhoidon sekä yksityisen terveydenhuollon puolella, kun e-

reseptin käyttöönotosta on kulunut siellä aikaa. Yksityisellä sektorilla on käytössä 

erilaiset potilastietojärjestelmät ja olisi mielenkiintoista nähdä, miten tutkimustulokset 

eroaisivat toisistaan. 

Tässä tutkimuksessa selvisi, että terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät osanneet ottaa 

kantaa siihen, oliko e-reseptin käytöllä saavutettu kustannussäästöjä vai ei. 

Kustannustehokkuuden arviointi osoittautui selvästi vaikeaksi. Työn ja kustannusten 

tehokkuudelle apteekeissa ja terveydenhuollon eri yksiköissä olisi hyvä määrittää mittarit, 

joilla voitaisiin seurata ja tutkia, miten esimerkiksi tietojärjestelmissä tehdyt parannukset 

vaikuttavat työhön ja kustannustehokkuuteen. 

Tässä tutkimuksessa ei etsitty syitä asiakkaiden negatiiviseen suhtautumiseen e-reseptiä 

kohtaan ja kieltäytymiseen sen käytöstä. Tulevaisuudessa e-reseptistä kieltäytyminen ei 

ole mahdollista ja saatujen tutkimustulosten valossa asiakkaat suhtautuivat e-reseptiin 

pääsääntöisesti myönteisesti. Olisi mielenkiintoista tutkia, mitkä ulkoiset syyt ovat 

joidenkin e-reseptin käyttäjien varautuneen suhtautumisen taustalla.  

Tutkimuksessa ilmeni e-reseptin käyttöönoton sujuneen eri alueilla eri tavoin, mikä oli 

nähtävissä e-reseptin käyttöasteissa sekä apteekkien tekemien e-reseptitoimitusten 

määrässä. Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista selvittää, kuinka paljon e-reseptin 

käyttöasteissa on paikkakuntakohtaisia eroja ja mitkä asiat käyttöönotossa ovat 

vaikuttaneet erojen syntyyn.  

Käyttöönotosta saavutettavat positiiviset hyödyt ovat usein nähtävissä vasta vuosien 

kuluttua käyttöönoton jälkeen, minkä vuoksi e-reseptin hyväksyntää ja sen käsittelyssä 

käytettävien tietojärjestelmien käyttäjätyytyväisyyttä tulisi seurata ja tutkia vielä 

muutaman vuoden kuluttua teknisen käyttöönoton jälkeen. 

Tutkimuksen tekemiselle haasteellista oli, että aikaisempaa tutkimusta e-reseptin 

hyväksynnästä Suomessa on tehty hyvin vähän. Apteekki- ja potilastietojärjestelmiin 

liittyviä tutkimuksia on tehty kansainvälisesti paljon, mutta tietojärjestelmät, e-reseptin 

toimintamalli ja sitä määrittelevät säädökset ovat eri maissa erilaisia, minkä vuoksi on 

hyvin vaikea tehdä yleistyksiä tutkimusten pohjalta. Suomalaista tutkimustietoa kaikkien 

käyttäjien kokemuksista e-reseptiä ja niiden käsittelyyn käytettäviä tietojärjestelmiä 

kohtaan tarvitaan ehdottomasti lisää.  
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Liite A. EUCS-kysely 
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Liite B. E-resepti haastattelu asiakkaille 

Taustatiedot  

☐mies ☐nainen  

Ikä ______________________ 

Asuinkunta________________ 

Terveysasema, jossa asioit ja josta sinulle on kirjoitettu e-reseptejä pääasiassa 

 ☐Pääterveyskeskus 

☐Lehtikankaan terveyskeskus 

 ☐Terveystalo 

 ☐Kajaanin lääkärikeskus 

 ☐jokin muu, mikä?___________ 

 

Koettu hyödyllisyys 

1. Luettele asioita, jotka e-reseptissä ansaitsevat kiitosta. 

2. Luettele asioita, joista et e-reseptissä pidä / Miten kehittäisit e-reseptiä? 

3. Onko e-resepti mielestäsi nopeuttanut tai muuten parantanut apteekissa asiointiasi? 

4. Reseptin uudistaminen on e-resepti-käytännön myötä nopeutunut. (Kyllä / Ei) 

5. Onko e-resepti mielestäsi paperista reseptiä parempi? Miksi? 

6. Valitse mielestäsi sopivin vaihtoehto: (reseptitietoni ovat turvassa e-

reseptikeskuksessa / paperinen resepti on turvallisempi tapa säilyttää reseptitietoja 

Koettu helppokäyttöisyys 

7. Oletko osannut tulkita saamiasi e-reseptejä ja e-reseptin potilasohjeita? 

8. Tiedätkö paljonko lääkettä on e-resepteillä saamatta ja kuinka kauan e-resepti on 

voimassa? 

9. Mistä tarkistat, kuinka paljon e-reseptillä on lääkettä saamatta ja kuinka kauan e-

reseptin on voimassa? 

10. Mistä asioista tunnet tarvitsevasi enemmän tietoa e-reseptiin liittyen?  

Asenne järjestelmää kohtaan 

11. Onko e-resepti mielestäsi paperista reseptiä parempi? Miksi? 

12. Miten se ettei apteekit voi antaa puhelimitse tietoja e-reseptikeskuksessa olevista 

tiedoista, on vaikuttanut palvelun sujuvuuteen / suhtautumiseesi e-reseptiin?  

13. Suostumus on mielestäni hyvä asia. (Kyllä / Ei) 

14. Mitä pidät omakanta (kanta.fi) -palvelusta? 

15. Onko suhtautumisesi e-reseptiä kohtaan muuttunut, kun vertaat sitä käyttöönoton 

alkuaikoihin? 

16. Luettele asioita, joista et e-reseptissä pidä / Miten kehittäisit e-reseptiä? 

Järjestelmän käyttö 

17. Minulla on vielä käytössä myös paperisia reseptejä. (Kyllä / Ei) 

18. Kuinka kauan olet käyttänyt e-reseptejä?  

19. Onko lääkkeidesi toimitus apteekista estynyt tietojärjestelmissä esiintyneiden 

häiriöiden vuoksi? 

20. Onko e-reseptin saaminen lääkäriltä estynyt tietojärjestelmissä esiintyneiden 

häiriöiden vuoksi? 

21. Onko lääkäri tehnyt e-reseptin virheellisesti, jonka vuoksi lääkkeen toimituksessa 

on ollut ongelmia? 

22. Mitä kautta olet tehnyt e-reseptien uusimispyynnöt? 

23. Oletko käynyt katsomassa e-reseptejä Omakanta–palvelussa (kanta.fi)? 
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24. Apteekki perii uusimispyynnön lähetyksestä yleensä 2 euroa/resepti. Sopiva hinta 

uusimispyynnön lähetyksestä mielestäsi olisi? 

25. Tiesitkö, että suostumukset ovat apteekki ja terveyskeskuskohtaisia? (Kyllä / Ei) 

26. Mistä olet saanut mielestäsi eniten tietoa e-reseptistä? 
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Liite C. Haastattelu apteekin työntekijöille 

Haastateltava 

☐proviisori ☐farmaseutti 

 

Käyttämäsi apteekkijärjestelmä 

☐Maxx ☐Salix 

 

Koettu hyödyllisyys 

1. Millainen vaikutus e-reseptin käytöllä on mielestäsi lääkkeiden haittavaikutuksiin 

/yhteisvaikutuksiin /monilääkityksiin? 

2. Millainen vaikutus e-reseptin käytöllä on ollut mielestäsi väärinkäytöksiin?  

3. Miten arvioisit e-reseptin vaikutusta työmäärääsi? (Lisääntynyt/vähentynyt/pysynyt 

samana 

4. Miten arvioisit e-reseptin vaikutusta työnkuvaasi?  

5. Miten e-reseptien käyttöönotto on vaikuttanut reseptin käsittelyyn/lääkkeen 

toimitukseen/informaation antoon kuluvaan aikaan / työmäärään? 

6. Miten e-resepti on vaikuttanut potilaskontakteihin? Vaikutus ohjauksen/ e-reseptiin 

liittyvän keskustelun määrään?  

7. Ovatko yhteydenotot lääkäreille lisääntyneet/vähentyneet/pysyneet samana 

reseptiepäselvyyksien vuoksi? Onko e-reseptillä ollut vaikutusta lääkäreiden ja 

apteekin väliseen yhteistyöhön/viestintään?  

8. Onko e-resepti mielestäsi kustannustehokas paperireseptiin verrattuna?  

9. Parantaako e-reseptin käyttö mielestäsi palvelun laatua? Miten?  

10. Miten koet potilaiden tietosuojan muuttuneen e-reseptin käytön 

myötä? (Parantunut / huonontunut / pysynyt samana) 

Koettu helppokäyttöisyys 

11. Miten e-resepti on vaikuttanut reseptin tulkintavirheisiin vs paperinen resepti? 

12. Kuinka hyvin ammattihenkilöt osaavat mielestäsi tulkita e-reseptiä ja 

potilasohjeita? 

13. Kuinka hyvin asiakkaat osaavat mielestäsi tulkita e-reseptiä ja potilasohjeita?  

14. Pitävätkö asiakkaat e-reseptiä toimivana käytäntönä?  

15. Mistä asioista asiakkaat tarvitsisivat enemmän tietoa e-reseptiin liittyen? Mitä 

asioita apteekista kysytään eniten?  

16. Onko käyttämäsi apteekkijärjestelmä e-reseptiosioltaan käyttäjäystävällinen?  

17. Onko käyttämäsi apteekkijärjestelmä e-reseptiosioltaan helppokäyttöinen?  

Asenne järjestelmää kohtaan 

18. Onko e-resepti mielestäsi paperista reseptiä parempi? Miksi?  

19. Luettele asioita, joista, asiakkaat eivät e-reseptissä pidä. 

20. Luettele asioita, joita asiakkaat pitävät e-reseptissä onnistuneena  

21. Kun e-resepti otettiin käyttöön, piditkö järjestelmää ja sen käyttöä negatiivisena 

vai positiivisena asiana?  

22. Mitä ajattelet nyt käyttämäsi apteekkijärjestelmän e-reseptin käsittelystä? Onko 

tyytyväisyytesi järjestelmää kohtaan muuttunut kun vertaat sitä siihen mitä se oli 

käytön alussa ja mitä se on tällä hetkellä? 

23. Mitä mieltä olet suostumuksista, joita jotkin e-reseptitoiminnot asiamiehenä 

asioivilta edellyttävät?  

24. Apteekit eivät voi antaa puhelimitse tietoja potilaan e-reseptikeskuksessa olevista 

tiedoista, kuinka koet tämän vaikuttaneen apteekin toimintaan?  
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Informaation laatu 

25. Tarjoaako käyttämäsi apteekkijärjestelmän e-reseptiosio täsmälleen ne tiedot, joita 

tarvitset? 

26. Vastaako käyttämäsi apteekkijärjestelmän tietojen sisältö tarpeitasi? 

27. Tarjoaako käyttämäsi apteekkijärjestelmä tulosteita, joiden sisältö vastaa juuri 

sinun tarpeitasi? 

28. Tarjoaako käyttämäsi apteekkijärjestelmä riittäviä tietoja? 

29. Ovatko käyttämäsi apteekkijärjestelmän tiedot paikkansapitäviä? 

30. Oletko tyytyväinen käyttämäsi apteekkijärjestelmän tietojen tarkkuuteen? 

31. Onko käyttämäsi apteekkijärjestelmän tietojen esitysmuoto mielestäsi sopiva? 

32. Ovatko käyttämäsi apteekkijärjestelmän tiedot selviä ja yksiselitteisiä? 

33. Tarjoaako käyttämäsi apteekkijärjestelmä tietoja, jotka ovat ajan tasalla? 

Järjestelmän laatu 

34. Mitkä asiat eniten aiheuttavat ongelmia e-reseptin käsittelyssä/lääkkeen 

toimituksessa e-reseptillä / hankaloittaa työtäsi käyttämäsi apteekkijärjestelmän e-

reseptiosion käytössä? Luettele asioita, jotka haluaisit siinä korjattavan.  

35. Miten usein ja millaisia tietojärjestelmäongelmia on ilmennyt käyttämässäsi 

apteekkijärjestelmässä e-reseptejä käsiteltäessä? Miten toimitaan, jos tietojärjestelmät 

eivät toimi? 

36. Saatko käyttämästäsi apteekkijärjestelmästä tarvitsemasi tiedot ajoissa käyttöösi? 

Palvelun laatu 

37. Kuinka paljon olet saanut koulutusta /Koetko tarvitsevasi lisäkoulutusta e-

reseptisovelluksen käytössä? Saatko riittävästi käyttäjätukea järjestelmäntoimittajalta? 

Tiedätkö mihin ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa? Huomioiko järjestelmätoimittaja 

mielipiteesi/parannusehdotuksesi/palautteesi ohjelmakehityksessä?  

Käyttäjätyytyväisyys 

38. Mitkä asiat eniten aiheuttavat ongelmia e-reseptin käsittelyssä/lääkkeen 

toimituksessa e-reseptillä / hankaloittaa työtäsi käyttämäsi apteekkijärjestelmän e-

reseptiosion käytössä? Luettele asioita, jotka haluaisit siinä korjattavan.  

39. Mitä ajattelet nyt käyttämäsi apteekkijärjestelmän e-reseptin käsittelystä? Onko 

tyytyväisyytesi järjestelmää kohtaan muuttunut, kun vertaat sitä siihen mitä se oli 

käytön alussa ja mitä se on tällä hetkellä? 
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Liite D. Haastattelu terveyskeskuksen työntekijöille 

Haastateltava 

☐lääkäri ☐sairaanhoitaja ☐ terveyskeskusavustaja 

 

Koettu hyödyllisyys 

1. Millainen vaikutus e-reseptin käytöllä on mielestäsi lääkkeiden haittavaikutuksiin 

/yhteisvaikutuksiin /monilääkityksiin? 

2. Millainen vaikutus e-reseptin käytöllä on ollut mielestäsi väärinkäytöksiin?  

3. Miten arvioisit e-reseptin vaikutusta työmäärääsi? (Lisääntynyt/vähentynyt/pysynyt 

samana 

4. Miten arvioisit e-reseptin vaikutusta työnkuvaasi?  

5. Miten e-reseptien käyttöönotto on vaikuttanut reseptin kirjoittamiseen / uusintaan 

kuluvaan aikaan / työmäärään? 

6. Missä ajassa reseptit keskimäärin palautuvat uusittuna e-reseptikeskukseen?  

7. Miten e-resepti on vaikuttanut potilaskontakteihin? Vaikutus ohjauksen/ e-reseptiin 

liittyvän keskustelun määrään?  

8. Ovatko apteekkien yhteydenotot lääkäreille lisääntyneet / vähentyneet / pysyneet 

samana reseptiepäselvyyksien vuoksi? Onko e-reseptillä ollut vaikutusta lääkäreiden ja 

apteekin väliseen yhteistyöhön/viestintään?  

9. Onko e-resepti mielestäsi kustannustehokas paperireseptiin verrattuna? Saadaanko e-

reseptillä aikaan kustannussäästöjä? 

10. Parantaako e-reseptin käyttö mielestäsi palvelun laatua? Kyllä / Ei / En osaa sanoa 

11. Miten koet potilaiden tietosuojan muuttuneen e-reseptin käytön myötä? (Parantunut 

/ huonontunut / pysynyt samana) 

Koettu helppokäyttöisyys 

12. Miten e-resepti on vaikuttanut reseptin tulkintavirheisiin vs paperinen resepti? 

13. Kuinka hyvin ammattihenkilöt osaavat mielestäsi tulkita e-reseptiä ja potilasohjeita? 

14. Kuinka hyvin asiakkaat osaavat mielestäsi tulkita e-reseptiä ja potilasohjeita?  

15. Pitävätkö asiakkaat e-reseptiä toimivana käytäntönä?  

16. Miten potilaita informoidaan e-reseptistä / mistä asioista asiakkaat tarvitsisivat 

enemmän tietoa? 

17. Onko käyttämäsi potilastietojärjestelmä e-reseptiosioltaan käyttäjäystävällinen?  

18. Onko käyttämäsi potilasjärjestelmä e-reseptiosioltaan helppokäyttöinen?  

Asenne järjestelmää kohtaan 

19. Arvioi, kuinka moni tahtoo vielä paperisen reseptin. Miten ikä vaikuttaa? Mistä 

syystä asiakkaat haluavat säilyttää paperisen reseptin (toisen puolesta asiointi tms)?  

20. Onko e-resepti mielestäsi paperista reseptiä parempi? Miksi?  

21. Luettele asioita, joista, asiakkaat eivät e-reseptissä pidä 

22. Luettele asioita, joita asiakkaat pitävät e-reseptissä onnistuneena  

23. Piditkö e-reseptin käyttöönottoa ja käyttöä negatiivisena vai positiivisena asiana? 

Miten työyhteisösi ja kollegasi suhtautuivat e-reseptiin? Miten asiakkaat suhtautuivat e-

reseptiin? 

24. Onko tyytyväisyytesi e-reseptiä ja sen käsittelyssä käytettävää 

potilastietojärjestelmää kohtaan muuttunut, kun vertaat sitä siihen, mitä se oli käytön 

alussa ja mitä se on tällä hetkellä? 
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25. Mitä ajattelet nyt käyttämäsi järjestelmän e-reseptin käsittelystä? Miten työyhteisösi 

ja kollegasi suhtautuvat nyt e-reseptin käsittelyyn? Miten asiakkaat suhtautuvat nyt e-

reseptiin?  

26. Mitä mieltä olet suostumuksista, joita jotkin e-reseptitoiminnot asiamiehenä 

asioivilta edellyttävät?  

27. Apteekit eivät voi antaa puhelimitse tietoja potilaan e-reseptikeskuksessa olevista 

tiedoista, kuinka koet tämän vaikuttaneen terveyskeskuksen toimintaan?  

Informaation laatu 

28. Tarjoaako käyttämäsi potilastietojärjestelmän e-reseptiosio täsmälleen ne tiedot, 

joita tarvitset? 

29. Vastaako käyttämäsi potilastietojärjestelmän tietojen sisältö tarpeitasi? 

30. Tarjoaako käyttämäsi potilastietojärjestelmä tulosteita, joiden sisältö vastaa juuri 

sinun tarpeitasi? 

31. Tarjoaako käyttämäsi potilastietojärjestelmä riittäviä tietoja? 

32. Ovatko käyttämäsi potilastietojärjestelmän tiedot paikkansapitäviä? 

33. Oletko tyytyväinen käyttämäsi potilastietojärjestelmän tietojen tarkkuuteen? 

34. Onko käyttämäsi potilastietojärjestelmän tietojen esitysmuoto mielestäsi sopiva? 

35. Ovatko käyttämäsi potilastietojärjestelmän tiedot selviä ja yksiselitteisiä? 

36. Tarjoaako käyttämäsi potilastietojärjestelmä tietoja, jotka ovat ajan tasalla? 

Järjestelmän laatu 

37. Mitkä asiat aiheuttavat eniten ongelmia / hankaloittavat työtäsi käyttämäsi 

potilastietojärjestelmän e-reseptiosiossa? Luettele asioita, jotka haluaisit siinä 

korjattavan. 

38. Miten usein ja millaisia tietojärjestelmäongelmia on ilmennyt Effican e-

reseptisovelluksessa e-reseptejä käsiteltäessä? Miten toimitaan, jos järjestelmät eivät 

toimi? 

39. Saatko käyttämästäsi potilastietojärjestelmästä tarvitsemasi tiedot ajoissa käyttöösi? 

Palvelun laatu 

40. Kuinka paljon olet saanut koulutusta? Koetko tarvitsevasi lisäkoulutusta? Saatko 

riittävästi käyttäjätukea järjestelmän toimittajalta tarvittaessa käyttämäsi 

potilastietojärjestelmän e-reseptiosion käytössä? Tiedätkö mihin ottaa yhteyttä e-

reseptinsovelluksen ongelmatilanteissa? Huomioiko järjestelmätoimittaja 

mielipiteesi/parannusehdotuksesi/palautteesi ohjelmakehityksessä?  

Käyttäjätyytyväisyys 

41. Onko tyytyväisyytesi e-reseptiä ja sen käsittelyssä käytettävää 

potilastietojärjestelmää kohtaan muuttunut, kun vertaat sitä siihen, mitä se oli käytön 

alussa ja mitä se on tällä hetkellä? 

42. Mitkä asiat aiheuttavat eniten ongelmia / hankaloittavat työtäsi käyttämäsi 

potilastietojärjestelmän e-reseptiosiossa? Luettele asioita, jotka haluaisit siinä 

korjattavan. 

 


