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Tiivistelmä 

Sähköinen resepti otettiin Suomessa ensimmäistä kertaa käyttöön julkisella sektorilla 
vanhan paperisen version rinnalle Turussa ja Kotkassa vuosina 2010 ja 2011, josta se on 
nopeasti laajentunut ympäri Suomea. Sähköisen reseptin alkuperäinen tarkoitus oli 
parantaa potilas- ja lääketurvallisuutta, tehostaa lääkemääräysten toteutusta ja helpottaa 
lääkkeen toimittamista. Uuden tietojärjestelmän implementointiin ja käyttöön liittyy 
vahvasti, se miten teknologiaan suhtaudutaan ja miten sen käytännön toteutus on 
onnistunut käyttäjien mielestä, joten on tärkeää ymmärtää mitkä ovat käyttäjän 
kokemukset järjestelmää kohtaan. Kvalitatiivisen tapaustutkimuksen tarkoituksena oli 
selvittää, mitkä ovat julkisen sektorin lääkärin kokemukset sähköisen reseptin käytöstä. 
Lisäksi tutkittiin, voidaanko sähköistä reseptiä pitää tehokkaampana, turvallisempana, 
toimivampana ja hyödyllisempänä kuin paperista versiota ja onko sähköistä reseptiä 
käyttävissä lääkäreissä havaittavissa muutosvastarintaa. Tutkimus toteutettiin 
haastattelemalla puolistrukturoidun haastattelumenetelmän avulla kuutta 
yleislääketieteeseen erikoistunutta julkisen sektorin lääkäriä, jotka käyttivät työssään 
potilastietojärjestelmä Efficaa, johon sähköinen resepti-ominaisuus on integroitu 
myöhemmin. Julkisen sektorin lääkärit ovat yksi isoimmista käyttäjäryhmistä, jotka 
käyttävät työnsä ohella ja tukena sähköistä reseptiä Suomessa.  

Käyttäjäkokemuksia, teknologian hyväksyntää ja tietojärjestelmän implementoinnin ja 
käytön onnistumista voidaan tutkia terveydenhuollon tietojärjestelmien kontekstissa 
Pain ja Huangin luomalla mallilla, joka pohjautuu DeLonen ja McLeanin kehittämään 
tietojärjestelmän onnistumismalliin ja Venkateshin ja Davisin teknologian 
hyväksymismallin. Pain ja Huangin malli pohjautuu viiteen teemaan, jotka ovat tiedon 
laatu, palvelun laatu, järjestelmän laatu, koettu helppokäyttöisyys, koettu hyöty ja 
käyttöaikomus. Malli toimi tutkimuksen viitekehyksenä, jonka pohjalta rakennettiin 
tapaustutkimukselle ominainen teemahaastattelurunko, josta saatu aineisto analysoitiin 
sisällönanalyysin perinteisen metodin avulla.  

Tutkimuksessa havaittiin, että sähköisen reseptin teknisessä toteutuksessa oli julkisen 
sektorien lääkärien mielestä puutteita tunnistautumisessa, reseptin uusimisessa ja tiedon 
jäsentelyssä ja sijoituksessa. Erityisen tyytyväisiä lääkärit olivat sähköisen reseptin 
lääkelistaan ja sen informatiivisuuteen, jonka koettiin auttavan havaitsemaan 
lääkemääräysten välisiä ristiriitoja ja parantamaan potilaan terveydellistä turvallisuutta. 
Potilasturvallisuuteen käyttäjät suhtautuivat yksimielisesti positiivisesti ja sähköinen 
resepti koettiin tietoturvalliseksi. Hallinnollisiin ja taloudellisiin asioihin vastaajat 
osasivat ottaa niukasti kantaa, mutta järjestelmän oikeudellisten säädöksien koettiin 
hidastavan lääkärin työtä. Tulevaisuudessa lääkärit olivat halukkaita jatkamaan 
sähköisen reseptin käyttöä eivätkä palaamaan vanhaan paperiseen versioon tai 
vaihtamaan kokonaan uuteen järjestelmään, mutta parannuksia vanhaan järjestelmään 
toivottiin. Käyttäjissä ei havaittu implementointiin tai tämän hetkisen sähköisen reseptin 
käyttöön liittyvää muutosvastarintaa, vaan uusiin ominaisuuksiin ja parannuksiin 
suhtauduttiin positiivisesti.  

Tutkimuksen tutkimustuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuollon 
tietojärjestelmäkehityksessä ja sähköisen reseptin jatkotutkimuksessa, sekä tutkittaessa 
tietojärjestelmän käytön ja implementoinnin synnyttämiä käyttökokemuksia ja 
muutosvastarintaa. Tutkimustulokset soveltuvat myös lääketieteellisen tutkimuksen 
tueksi. Jatkotutkimuksessa tulisi ottaa huomioon lainsäädöllisistä syistä johtuvat 
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järjestelmän rajoitukset ja näistä johtuvien säädösten vaikutus käyttäjien asenteeseen. 
Lisäksi tulisi huomioida miten kollegoiden ja työympäristön suhtautuminen 
järjestelmän käyttöön ja sen implementointiin vaikuttavat yleiseen asennoitumiseen. 
Jatkotutkimuksessa tulisi myös huomioida käyttöaikomuksen lisäksi käyttäjien 
ehdottomat suorat kehitysideat.  

Avainsanat 

Sähköinen resepti, tietojärjestelmän synnyttämät käyttökokemukset, 
potilastietojärjestelmät, terveydenhuollon tietojärjestelmät, potilasturvallisuus, 
muutosvastarinta, laadullinen tutkimus 

Ohjaaja 

Dosentti Raija Halonen 
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Abstract 

Electronic prescription was introduced first time in Finland public sector next to old 
paper version in 2010 and 2011 at cities of Turku and Kotka where it rapidly expanded 
across Finland.  Original purpose of the electronic prescription was to improve patient 
and medicine security, optimize implementation of prescription, and ease delivery of the 
medicine. Implementing and using new information system heavily involves how users 
react towards the new system and how adapting the new system has been practically 
executed from the user’s perspective, so it is important to understand what the user 
experiences from using the system are. Aim of this qualitative research was to study 
what are the experiences of public sector doctors from using electronic prescription in 
their daily job. It was also studied, can electronic prescription be more efficient, safer, 
functional and useful than paper description and is resistance perceived among users. 
This study was done by interviewing six public sector physicians who were specialized 
in general medicine. Interviews were done by using half structured interview method 
and during the time all of the physicians used patient information system Effica which 
had electronic prescription integrated later on. Public sector physicians are one of the 
biggest electronic prescription user groups in Finland.  

User experiences, acceptance of technology and succeeding in implementing and using 
information system can be studied in healthcare context by using model which Pai and 
Huang created. This model is based on Information system success model by DeLone 
and MaLean and technology acceptance model by Venkatesh and David. The model by 
Pai and Huang is based on 5 themes which are information quality, service quality, 
system quality, perceived ease-of-use, perceived usefulness and intention to use. This 
model worked as framework for this study and structure of review was build based on it. 
Structure of interview was constructed thematically which is characteristic for case 
study and results of the study were analyzed by using traditional method of content 
analysis. 

The study revealed that public sector physicians felt that identification, renewing 
prescription and information layering were lacking in technical execution of electronic 
prescription. Physicians were particularly pleased of medicine list and it’s informatively 
which can help noticing contradiction between prescriptions and improve patient safety. 
It was discovered that physicians unanimously thought electronic prescription is patient 
safety and they weren´t worry about information breach. About administrative matters 
interviewees’ didn´t have strong opinion but legislative of system was felt to slow down 
physicians work. In future physicians were willing to continue using the current system 
and didn´t want to go back to using paper description or change to another new system 
but they were hoping for improvements to the current system. It was discovered that 
there wasn’t any resistance detected among the physicians and new possible features 
and improvements were rather welcomed with positive attitude.  

Results of this study can be utilized in healthcare information system development and 
follow-up research of electronic prescription research. Results can also be used studying 
user experiences raised by implementing and using information systems and resistance 
of users. It is recommended to take note on legislations that can limit use of information 
system and pay attention how these legislations effect user behavior. It should also be 
considered how colleagues and work environment effect on attitudes of users and notice 
user’s direct improvement ideas when studying their intention of use.  
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Alkusanat 

Julkisen terveydenhuollon piirissä potilastietojärjestelmät ja sähköinen resepti ovat 
siirtyneet jo implementoinnista vakinaistetun käytön asteelle. Sähköinen resepti on 
lääkärien, farmaseuttien, sairaanhoitajien ja laboranttien päivittäinen työnväline. 
Tutkimusaiheena sähköinen terveydenhuolto kokonaisuudessa on kuitenkin tuore ja 
mielenkiintoinen, johon liittyy ennakkoluuloja, asenteita ja ennen kaikkea useita 
näkökulmia. Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijana, minusta oli mielenkiintoista 
henkilökohtaisella tasolla tutustua julkisen sektorin lääkärien sähköisen reseptin 
käyttöön heidän arkensa keskellä ja oppia heidän kokemuksia, tuntemuksia, tapoja ja 
asenteita. 

Sähköinen resepti ja sen toimivuus on kiistelty, ja ristiriitaisia tuntemuksia herättävä 
aihe, jonka päätehtävä oli ja on parantaa sen käyttäjien työtä. Ristiriitaiset mielipiteet 
johtuvat usein tiedon puutteesta, minkä takia toivon, että potilastietojärjestelmien ja 
sähköisen reseptin tutkiminen jatkuu. Mielestäni jatkuva terveydenhuollon 
tietojärjestelmien kehittäminen on myös edellytys turvallisemmalle ja toimivammalle 
terveydenhuollolle, sillä uskon, että tietojärjestelmäkehitys on vasta osakseen 
murroksessa terveydenhuollon alalla.  

Kiitos perheelleni, sukulaisilleni, tyttöystävälleni Ullalle ja kaikille tutuille isosta 
tsempistä ja kannustuksesta. Olennainen osa tämän työn valmistumista oli ohjaajani 
Raija Halosen pyyteetön ja aina saatavilla oleva apua ja ohjaus. Kiitos myös Hanna-
Leena:lle kehittävästä opponoinnista ja kritiikistä, sekä Helille opintojen ohjauksesta ja 
tutoroinnista. Kiitos Oulun alueen terveydenhuollon ammattilaisille, jotka opastivat 
minua aiheen valinnassa ja mahdollistivat tämän tutkimuksen.  
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1. Johdanto 

Johdantoluvun alaluvuissa esitellään tutkimuksen tarkoitus ja motivointi, aiempi 
keskeinen tutkimus, tutkimusongelma, tutkimusmenetelmä, jatkotutkimus ja rakenne.  

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja motivaatio 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää sähköisen reseptin käytettävyyttä Suomessa 
julkisella sektorilla työskentelevien lääkäreiden näkökulmasta. Tutkimuksessa 
keskityttiin erityisesti siihen kokevatko lääkärit sähköisen reseptin tehokkaaksi 
toimivaksi, helppokäyttöiseksi, hyödylliseksi ja turvalliseksi. Sähköisen reseptin käyttöä 
peilattiin paperisen reseptin käyttöön. Lisäksi tutkittiin, kokivatko lääkärit 
muutosvastarintaa sähköisen reseptin käyttöön liittyen ja miten he suhtautuivat 
potilasturvallisuuteen. 

Satojen vuosien ajan kirjoitettu resepti on ollut lääkäreiden ja farmaseuttien 
lääkehoidollinen keskusteluväline, toimeenpaneva määräys ja potilaan hoidon 
maksimoiva apuväline. Tällä hetkellä lääkemääräys on murroksessa paperisen ja 
sähköisen version välillä. Siirryttäessä paperisesta sähköiseen versioon, avautuu 
ainutlaatuisia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita, jotka koskevat potilaita, reseptin 
kirjoittajia, farmaseutteja, potilastietojärjestelmien kehittäjiä ja osakkeenomistajia. 
Sähköisen reseptin myötä potilastiedot ovat paremmin ammattiryhmien saatavilla, mutta 
tiedon turvallisuusriskin määrä kasvaa, ja liiallisen informaation määrä voi myös 
hidastaa lääkärin työtä ja vaikeuttaa lääkevalintoja. (Bell & muut, 2004; Hellström & 
muut, 2009; Åstrand, 2007.) 

Suomessa sähköinen resepti otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön Turussa ja Kotkassa 
vuosina 2010 ja 2011, josta se on verkkaisesti laajentunut ympäri Suomea. (Kivekäs, 
Kuusisto, Eklund & Saranto, 2014). Sähköisen reseptin alkuperäinen tarkoitus oli 
parantaa potilas-ja lääketurvallisuutta, sekä helpottaa ja tehostaa lääkkeen määräämistä 
ja toimittamista. Laki velvoittaa, että sähköisen lääkemääräys on pakollinen kaikilla 
julkisen puolen terveydenhuollon ammatinharjoittajille, joilla on oikeus kirjoittaa 
reseptejä. (Kansallinen terveysarkisto, 2014.) 

Aiheeseen perehdyttiin tutustumalla aikaisempaan tieteelliseen tutkimukseen ja niistä 
saatuihin tutkimustuloksiin. Kvalitatiivisen tapaustutkimuksen avulla selvitettiin, mitkä 
olivat kuuden julkisen sektorin yleislääketieteeseen erikoistuneen lääkärin kokemukset 
potilastietojärjestelmään integroidun sähköisen reseptin käytöstä. Puolistrukturoidun 
haastattelun teemoitus ja kysymykset perustuivat tutkimuksen viitekehykseen, jonka Pai 
ja Huang (2011) totesivat toimivaksi tutkittaessa terveydenhuollon tietojärjestelmien 
käyttäjätyytyväisyyttä ja hyväksyntää. Kaikki haastateltavat käyttivät tutkimusta 
tehdessä samaa potilastietojärjestelmää, Efficaa, johon sähköinen resepti oli 
myöhemmin integroitu. 

1.2 Aiempi tutkimus 

Suoranaisesti sähköistä lääkemääräystä ja potilastietojen arkistointia varten on 
Suomessa säädetty kaksi lakia: Vuonna 1.4.2007 voimaan astunut laki sähköisestä 
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lääkemääräyksestä (Oikeusministeriö, 2014b) ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (Oikeusministeriö, 2014e). Kansallisen 
terveysarkiston (2014) mukaan laki sähköisestä lääkemääräyksestä on laadittu 
säätämään sähköisen reseptin käyttöönoton pakolliseksi julkisen puolen 
terveydenhuollon ammatinharjoittajille, joilla on oikeus kirjoittaa reseptejä. Yleisesti 
ottaen tämän lain tarkoitus on parantaa potilas-ja lääketurvallisuutta, sekä helpottaa ja 
tehostaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista. Laissa on määritetty sähköisen 
lääkemääräyksen laadinta ja sisältö, sähköisen lääkemääräyksen toimittaminen, 
reseptikeskuksen tietojen luovuttaminen ja potilaan tarkastusoikeus, sekä lain 
voimaantulo ja siirtymäsäännökset. Uusin muutos lakiin on tehty 28.3.2014. Sosiaali – 
ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelyä koskeva asiakastietolaki 
koskettaa pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon asiakastietoja. Laki velvoittaa 
terveydenhuollon organisaatiot tallentamaan potilastiedot valtakunnallisesti keskitettyyn 
arkistoon, mikä on tässä tapauksessa Kelan ylläpitämä reseptikeskus (Oikeusministeriö, 
2014e). 

Aiemmasta tutkimuksesta käy ilmi, että sähköinen resepti auttoi ennaltaehkäisemään 
lääkemääräyksellisiä virheitä ja helpotti lääkeristiriitojen havaitsemista (Ammenwerth, 
Schnell-Inderts, Machan & Siebert, 2008; Rothschild, 2004; Eslami, Abu-Hanna & De 
Keizer, 2007; Kuperman & Gibson, 2003; Georgiou, Williamson, Westbrook & Ray, 
2006). Potilastiedot ovat sähköisen reseptin myötä paremmin saatavilla, mutta samalla 
tietojen turvallisuusriski nousee ja informaatio voi hankaloittaa lääkevalintoja ja 
hidastaa lääkärin työtä (Bell & muut, 2004; Hellström & muut, 2009). Aiemmasta 
tutkimuksesta on huomattavissa, että sähköinen resepti voi lisätä byrokratian määrää ja 
sähköisen reseptin kirjoitusmahdollisuuksia voidaan rajata lääkemääräyksiä valvovien 
virastojen toimesta, mikä hankaloittaa lääkärin työtä (Jariwala, Holmes, Banahan & 
McCaffrey, 2013). Aiemmasta potilastietojärjestelmiä koskevasta tutkimuksesta selviää 
että, hyvin toimiva potilastietojärjestelmä paransi organisaationalista tehokkuutta, mutta 
niiden teknillinen toteutus voi myös olla suuri este käyttäjän työajankäytölle (Black & 
muut, 2011; Poissant, Pereira, Tamblyn & Kawasuki, 2005). Suomessa kuntasektorilla 
on oltu tyytymättömiä käytössä olevien potilastietojärjestelmien moniammatilliseen 
tukemattomuuteen, lääke- ja potilasturvallisuuteen, tiedon liikkumattomuuteen ja 
hitauteen eri järjestelmien välillä ja informaation sisältöön (Vänskä & muut, 2010; 
Winblad & muut, 2010). Ahmadin ja muiden (2002) mukaan onnistuneeseen 
lääkemääräysjärjestelmän implementointiin myötävaikuttivat jatkuva toiminnassa oleva 
tukipalvelu, lääkäreiden rohkaisu, tehokas implementointitiimi, käyttäjäystävällinen 
käyttöliittymä ja manuaalisten tilausten eliminointi. Implementoinnin aikana ilmeni, että 
osa lääkäreistä halusi palata vanhaan manuaaliseen toimintamalliin, jolloin johtavien 
lääkärien ja hallinnon tukihenkilöiden henkilöstön tuki edesauttoivat merkityksellisesti 
uuden järjestelmän implementoinnin läpiviennissä. Tutkimustuloksista voidaan 
huomata, että Suomessa julkisen sektorin lääkärit olivat erittäin kiinnostuneita 
tietojärjestelmien käytöstä ja kehittämisestä. (Viitanen, Martikainen, Korpela & Lääveri, 
2011; Winblad & muut, 2010; Haukilahti & muut, 2008.) 

1.3 Tutkimusongelma 

Sähköinen lääkemääräys otettiin Suomessa koko julkisen terveydenhuollon käyttöön 
vuonna 2014, josta sen tarkoitus on myöhemmin laajeta myös yksityiselle sektorille. 
Suomella on käytössään poikkeava järjestelmä, jossa reseptikeskuksen tekniset ja 
toiminalliset ratkaisut eroavat muista eri maissa käytössä olevista järjestelmistä. 
(Kivekäs & muut, 2014.) Kansallisen terveysarkiston (2014b) mukaan Reseptikeskusta 
käyttää kaikki Suomen apteekit ja julkisen terveydenhuollon yksiköt, joten julkisen 
sektorin lääkäreiden sähköisen reseptin käyttökokemuksia tulisi tutkia. Sähköinen 
resepti on ollut Suomessa käytössä nykyisessä mittakaavassaan suhteellisen vähän aikaa 
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ja julkisen sektorin lääkärit ovat yksi sen suurimmista käyttäjäryhmistä, joten on tärkeää 
tutkia mitkä ovat heidän kokemuksensa sen käytöstä.  

Tämän pro gradu-tutkimuksen keskeinen tutkimuskysymys oli: Mitkä ovat julkisen 
sektorin lääkärin kokemukset sähköisen reseptin käytöstä? 

Tutkimuskysymystä tukevat apukysymykset olivat: 

-  Kokevatko haastateltavat sähköisen reseptin käytännöllisemmäksi, tehokkaammaksi 
ja toimivammaksi, kuin käsinkirjoitetun paperisen version? 

- Onko lääkäreissä havaittavissa muutosvastarintaa sähköisen reseptin käyttöön 
liittyen? 

- Miten lääkärit suhtautuvat arkaluontoisten potilastietojen sähköiseen käsittelyyn ja 
potilasturvallisuuteen? 

Näiden kysymysten perusteella tutkittiin, miten julkisen sektorin lääkärit kokevat 
sähköisen reseptin vaikuttaneen palvelun-, informaation-, ja järjestelmän laatuun, 
helppokäyttöisyyteen, hyödyllisyyteen ja mikä on heidän käyttöaikomus suhteessa 
entiseen paperiseen versioon. Lisäksi pyrittiin tutkimaan, onko julkisen sektorin 
lääkäreissä havaittavissa muutosvastarintaa liittyen sähköisen reseptin käyttöön ja miten 
he suhtautuvat arkaluontoisen informaation käsittelyyn ja potilasturvallisuuteen 
yleisesti.  

1.4 Tutkimusmenetelmä 

Kvalitatiivinen tapaustutkimus rajattiin koskemaan julkisen sektorin lääkäreitä, jotka 
käyttivät työssään potilastietojärjestelmää, johon oli myöhemmin integroitu sähköisen 
reseptin käyttömahdollisuus. Tutkimuksessa tiedonkeruu toteutettiin haastattelemalla 
kuutta yleislääketieteeseen erikoistunutta tai erikoistumassa olevaa lääkäriä, jotka 
käyttivät työssään Effica-potilastietojärjestelmää. Haastateltavien välille pyrittiin 
saamaan mahdollisimman paljon variaatiota iän, sukupuolen ja sähköisen reseptin 
käytön määrän välillä. 

Tutkimuksen viitekehyksenä käytettiin Pain ja Huangin (2011) koostamaa mallia, joka 
pohjautuu Venkateshin ja Davisin (2000) päivitettyyn teknologian hyväksymismalliin 
(TAM) ja DeLonen ja McLeanin (2003) tietojärjestelmän onnistumismalliin. Malliin 
pohjautuen haastattelurunko koostui kuudesta eri teemasta ja niitä tukevista 
kysymyksistä: Palvelun laatu, informaation laatu, järjestelmän laatu, koettu 
helppokäyttöisyys, koettu hyödyllisyys ja käyttöaikomus. Haastattelun tulokset 
analysoitiin peilaamalla vastauksia viitekehyksestä esille nousseiden teemojen 
tarkoitusperiin. Viitekehykseen nojaava haastattelurunko pyrittiin rakentamaan niin, että 
se tukee tutkimuksen tutkimuskysymyksiä ja tutkimusongelmaa. 

Tutkimustulokset analysoitiin sisältöanalyysin perinteisen metodin mukaan, jossa 
analysoinnin tarkoitus on lähestyä ja havaita haastattelun tuloksista ilmiöitä, tunteita ja 
mielipiteitä. Sisältöanalyysille on ominaista tiedon pelkistäminen, tiedon esittäminen ja 
johtopäätösten tekeminen (Hsieh & Shannon, 2005; Miles & Huberman, 1994). 
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1.5 Jatkotutkimus 

Sähköinen resepti on ollut sellaisenaan käytössä valtakunnallisesti koko Suomen 
terveydenhuollon tietojärjestelmänä hyvin vähän aikaa, mikä tekee siitä 
mielenkiintoisen tutkimuskohteen. Sähköisen reseptin yksi isoimmista 
pääkäyttäjäryhmistä ovat julkissektorin lääkärit, jonka kokemuksia tässä tutkimuksessa 
tutkittiin. Tutkimusta varten kerättiin tärkeää materiaalia kuudelta julkissektorin 
yleislääketieteeseen erikoistuneelta lääkäriltä, joiden haastattelut perustuivat yleisesti 
tunnettuihin teknologian hyväksyntä ja kehitysmalleihin. 

Tämän empiirisen tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää terveydenhuollon 
tietojärjestelmäkehityksessä ja sähköisen reseptin jatkotutkimuksissa. Tutkimuksen 
tuloksia voidaan myös käyttää tutkittaessa tietojärjestelmän implementoinnin ja pitempi 
aikaisen käytön synnyttämiä käyttäjäkokemuksia ja muutosvastarintaa. 
Tutkimustulokset soveltuvat myös sen aihealueen ja kontekstin huomioon ottaen 
lääketieteellisen tutkimuksen tueksi. Luvussa 7 on esitelty päivitetty tutkimuksen 
viitekehys, jossa on nostettu esiin ja otettu huomioon tässä tutkimuksessa esille tulleita 
asioita. Luvussa 8 esitellään lisää mahdollisia jatkotutkimus mahdollisuuksia.   

1.6 Rakenne 

Tutkielma koostuu kuudesta pääluvusta. Luvussa 2 esitellään aiempaa tutkimusta 
terveydenhuollon tietojärjestelmistä, potilastietojärjestelmistä, potilasturvallisuudesta, 
muutosvastarinnasta ja sähköisestä reseptistä. Alaluvussa 2.1 käsitellään 
terveydenhuollon tietojärjestelmien rakennetta, kehitystä, tulevaisuuden näkymiä, 
käyttäjiä sekä hyötyjä ja haittoja. Alaluku 2.2 sisältää aikaisempaa tutkimusta 
potilastietojärjestelmistä yleisesti, niiden käyttäjäryhmistä ja rakenteesta. Alaluvussa 2.3 
esitellään aikaisempaa tutkimusta potilasturvallisuuteen liittyvistä riskeistä, 
turvallisuusmenettelyistä ja potilasturvallisuuteen suhtautumisesta.  Alaluku 2.4 
käsittelee muutosvastarintaa ja sille ominaisia piirteitä, teknologian implementointiin 
vaikuttavia sosio-poliittisia tekijöitä ja terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteydessä 
esiintyvää muutosvastarintaa. Alaluvussa 2.5 perehdytään tarkemmin aikaisempaan 
tutkimukseen sähköisestä reseptistä. Luvussa kuvataan sähköisen reseptin 
toimintaperiaatteita, implementointia, käyttäjäryhmiä, hyötyjä ja haittoja ja 
käyttäjäkokemuksia. 

Luvussa 3 esitellään tutkimuksen viitekehys, jonka perusteella tutkimuksen empiirinen 
osio suoritettiin. Luvussa 4 kuvataan tutkimuksen toteutuksen konteksti, joka ei perustu 
aikaisempaan tutkimukseen, vaan Suomessa käytössä olevaan Kanta-dokumentaatioon. 
Luvussa 5 kuvaillaan tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä. Tarkemmin luvun 5 
alaluvuissa tutustutaan käytetty tutkimusmuotoon, aineiston keruumenetelmään, 
aineiston analyysiin ja tutkimuksen toteutukseen. Luku 6 sisältää tutkimuksen tulokset 
ja analysoinnin. Luvussa 7 pohditaan tuloksia aiempaan tutkimukseen peilaten ja 
esitetään laajennettu versio tutkimuksen viitekehyksestä. Tutkielman viimeisessä 
luvussa, luvussa 8 esitetään tulosten ja analysoinnin pohjalta tutkimuksen 
johtopäätökset. 
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2. Aiempi tietämys 

Tässä luvussa esitellään aikaisempaa tutkimusta yleisesti terveydenhuollon 
tietojärjestelmistä, potilastietojärjestelmistä, potilasturvallisuudesta, sähköisestä 
reseptistä ja muutosvastarinnasta. Luku 2.1 käsittelee terveydenhuollon tietojärjestelmiä 
yleisellä tasolla. Luvussa käydään läpi terveydenhuollon tietojärjestelmien historiaa, 
nykyisiä toimintatapoja, käyttäjäryhmiä, hyötyjä ja haittoja sekä 
tietojärjestelmäkehityksen tavoitteita. Luvussa 2.2 tarkastellaan potilastietojärjestelmiä 
yleisesti sekä niiden käyttäjäryhmiä, kehitystä, toimintaperiaatteita ja 
käyttökokemuksia. Luvussa 2.3 tuodaan esille aikaisempaa tutkimusta 
potilasturvallisuuteen liittyvistä riskeistä, tiedon turvallisuuteen suhtautumisesta ja 
potilasturvallisuuden parantamisesta. Luku 2.4 käsittelee muutosvastarintaa ja siinä 
esitellään aikaisempaa tutkimusta muutosvastarinnan käsitteestä, ilmenemisestä, 
syntymisestä, ominaisista piirteistä ja yhteydestä terveydenhuollon 
tietojärjestelmäkehitykseen ja implementointiin. Luku 2.5 syventyy tarkemmin 
sähköisen reseptiin, sen käyttöön osana terveydenhuollon tietojärjestelmää, sen 
implementointiin ja esittelee aikaisempia sähköisen reseptin käytössä ilmenneitä 
tutkimustuloksia. 

2.1 Yleistä 

Terveydenhuollon tietojärjestelmä on tietotekninen kokonaisuus, joka koostuu eri 
teknologisista osa-alueista, joiden tarkoitus on toimittaa ja hallinnoida 
terveydenhuollollista tietoa. Terveydenhuollon tietojärjestelmän käyttö ja kehitys sitovat 
ammattiryhmiä kuten kuluttajia, tuottajia, rahoittajia, vakuuttajia ja terveydenhuollon 
ammattilaisia. (Goldstein & Blumenthal, 2008.) Lin, Lin ja Roan (2012) toteavat, että 
terveydenhuollon toimiala on entistä riippuvaisempi informaatioteknologiasta. 
Sähköisen terveydenhuollon trendi on mahdollistaa entistä koordinoidumpi 
terveydenhoito. Tästä johtuen terveydenhuollollisia palveluja tarjoavat yksiköt ja 
instituutiot, kuten sairaalat ja yksittäiset palvelujentarjoajat, pyrkivät muodostamaan 
entistä isompia kokonaisuuksia. (Haux, Winter, Ammenwerth & Bringle, 2013.) Hauxin 
(2006) mielestä juuri tästä syystä ollaan siirtymässä paikallisista sairaalan 
tietojärjestelmistä laajempiin terveydenhuollon tietojärjestelmiin. Terveydenhuollon 
ammattilaisten, päättäjien, rahoittajien ja kuluttajien mielestä sähköinen 
terveydenhuolto on yksi isoimmista tekijöistä terveydenhuollon toimialan 
kehittämisessä (Chaudhry & muut, 2006). Erityisesti terveydenhuollon 
tietojärjestelmistä kehityspotentiaalia omaavat potilastietojärjestelmät, henkilökohtaiset 
terveystietojärjestelmät ja yhteiset potilastiedon välitysjärjestelmät (Goldstein & 
Blumenthal, 2008). 

Sähköisen tietojärjestelmäkehityksen päätavoite on mahdollistaa laadukkaampaa ja 
tehokkaampaa terveydenhoitoa ja parantaa potilasturvallisuutta (Haux, 2006; 
Furukawan, Raghun, Spauldingin & Vinzen, 2008). Sähköiseen terveydenhuoltoon 
siirtymisellä voidaan puolestaan saavuttaa suoraan taloudellisista hyötyä, vähentää 
lääketieteellisiä virheitä ja samalla vähentää tästä koituvia kustannuksia, jotka ovat 
erittäin suuri ongelma Yhdysvalloissa (Ash, Berg & Coiera, 2004; Valdes, Kibbeb, 
Tolleson, Kunik & Petersen, 2008).  Suurimpia esteitä sähköisen terveydenhuollon 
järjestelmän hankinnalle on sen hinta, ylläpidolliset kustannukset, lääkäreiden 
muutosvastarinta, tuoton epävarmuus ja henkilökunnan teknologinen 
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ammattitaidottomuus (Jha & muut, 2009; Valdes & muut, 2008). Sähköisen 
terveydenhuollon tietojärjestelmän hankintaa vaikeuttaa kokonaiskustannusten 
arvioinnin hankaluus, koska järjestelmä rakennetaan, implementoidaan ja arvioidaan 
sitä mukaa, kun sitä kehitetään (Chaudhry & muut, 2006). 

2.2 Potilastietojärjestelmä 

Potilastietojärjestelmä määritellään digitaaliseksi potilastietovarastoksi, johon tiedot 
ovat varastoitu ja josta niitä voi turvallisesti vaihtaa käyttäjältä toiselle. Järjestelmään 
tulee olla pääsy ainoastaan siihen oikeutetuilla henkilöillä. Järjestelmä sisältää 
takautuvaa, senhetkistä ja tulevaa tietoa. Potilastietojärjestelmän päätehtävä on tukea 
jatkuvaa, tehokasta, ja laadukasta integroitua terveydenhuoltoa. Potilastietojärjestelmä 
on keskeinen osa terveydenhuollon tietojärjestelmää, josta tiedon tulee olla saatavilla 
ajasta riippumatta sen tuottajien ja hoitohenkilökunnan välillä. (Health Informatics – 
Electronic health record [ISO/DTR 20514], 2004.) Teknisen potilastietojärjestelmän 
tietoja pitää voida Carin ja muiden (2008) mielestä mm. syöttää digitaalisena, 
varastoida, printata, noutaa ja jakaa. Potilastietojärjestelmää käyttävät terveydenhuollon 
eri osa-alueiden ammattilaiset ja järjestelmän ylläpitäjät. Näitä ammattiryhmiä ovat 
esimerkiksi lääkärit, sairaanhoitajat, radiologit, farmaseutit, laborantit, 
laboratorioteknikot ja röntgenhoitajat. Joissakin tapauksissa myös potilaat käyttävät 
järjestelmää. Käyttäjäryhmät voidaan väljemmin kategorioida kolmeen pääryhmään: 
Perusterveydenhuollon yhteydessä toimivat käyttäjät, yksityisen terveydenhuollon 
harjoittajat ja erikoissairaanhoidon harjoittajat. (Häyrinen, Saranto & Nykänen, 2008.) 

Häyrinen ja muut (2008) lajittelevat potilastietojärjestelmän käyttäjät kolmeen 
pääkäyttäjäryhmään, joihin kaikkiin kuuluu tasaisesti ammattiryhmän edustajia (Kuvio 
1).   

Kuvio 1. Potilastietojärjestelmän käyttäjäryhmät (Häyrinen ja muut, 2008). 

Kuvion 1 mukaisesti perusterveydenhoito käsittää yleensä valtion tai instituution 
järjestämän terveydenhoidon, yksityinen terveydenhuolto on yksityisen sektorin 
järjestämä terveydenhuolto, jossa käyttäjäammattiryhmät vastaavat 
perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoito käsittää isoimmista sairaaloista löytyvät 
erikoissairaanhoitoa tarjoavat ammattiryhmät (Häyrinen & muut, 2008). 
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Potilastietojärjestelmien rakenne koostuu nykyään kolmesta eri elementistä, jotka 
aikaisemmin olivat jokainen oma järjestelmämuotonsa: aika-, ongelma- ja 
lähdekeskeisyys. Aikakeskeisessä järjestelmässä tieto esitetään kronologisessa 
järjestyksessä. Ongelmakeskeisessä järjestelmässä potilaan kaikki ongelmat kirjataan 
järjestelmään ja jokaisesta ongelmasta on olemassa subjektiivista ja objektiivista 
informaatiota sekä taksoitus ja suunnitelma. Tätä rakennetta kutsutaan SOAP-
rakenteeksi. Lähdekeskeisessä potilastietojärjestelmässä data järjestetään sen metodin 
mukaan, millä tieto on hankittu kuten vastaanoton huomiot ja röntgenraportit. (Häyrinen 
ja muut, 2008; Tange, Hasman, Vries Robbe, Schouten, 1997; Averill & muut, 1997.) 

Winblad ja muut (2010) korostavat, että Suomessa potilastietojärjestelmistä on tullut 
lääkäreiden keskeinen työkalu. Terveyskeskuslääkäreistä lähes puolet käyttävät 
pääasiallisesti Effica-potilastietojärjestelmää ja 39 % Pegasos-järjestelmää. Loput 
käyttäjistä jakautuvat tasaisesti pienempien järjestelmien piiriin. Suomessa 
kuntasektorilla on oltu erittäin tyytymättömiä käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin. 
Järjestelmät saivat kritiikkiä mm. niiden moniammatillisesta tukemattomuudesta, lääke- 
ja potilasturvallisuudesta, tiedon liikkumattomuudesta ja hitaudesta eri järjestelmien 
välillä, ja informaation sisällöstä. Arviot ottivat huomioon lääkärin iän, sukupuolen ja 
järjestelmän käyttökokemuksen. Kaiken kaikkiaan kuntasektorin lääkärit antoivat 
käyttämälleen potilastietojärjestelmälle kouluarvosanaksi 5 aiempien syiden perusteella. 
(Vänskä & muut, 2010; Winblad & muut, 2010.) Ruotsissa puolestaan lääkärit kokivat 
potilastietojärjestelmät helppokäyttöisiksi (Hellström & muut, 2009). 

Potilastietojärjestelmän hyödyt ovat sen parantuneessa organisaationalisessa 
tehokkuudessa ja datan toissijaisessa käytössä.  Hyvin toimiva järjestelmä lisää 
organisaation tehokkuutta. Potilastietojärjestelmien kuvitellaan kuitenkin virheellisesti 
aina tehostavan käyttäjän työaikaa, vaikka se voi olla myös suuri este. 
Potilastietojärjestelmät ja potilaskertomusjärjestelmät auttavat säästämään aikaa 
ylläpitämällä helppopääsyisiä potilastietorekisteriä, mutta niiden teknillisessä 
toteutuksessa ja käytettävyydessä on parannettavaa. (Black & muut, 2011; Poissant & 
muut, 2005.) Lääkäreiden potilastietojärjestelmän käyttöön vaikuttivat myös 
järjestelmän ulkopuoliset seikat, kuten tietoteknillinen osaaminen, rahalliset 
kustannukset ja organisaatiokulttuuri (Ventres & muut, 2006). 

2.3 Potilasturvallisuus 

Edmonds, Blustein ja Turnbull (2004) arvioivat digitaalisen tiedon määrän kasvavan 
jopa moninkertaisesti verrattuna internetin kasvuun, joka tuo mukanaan riskin, johon 
tulee varautua. Tämä riski tunnistettiin monessa eri tutkimuksessa, jonka takia 
turvallisuutta pyritään kehittämään jatkuvasti monella taholla (Bell & muut, 2004; 
Suomen kuntaliitto, 2011). Elektroninen potilastietojärjestelmä pystyy kuitenkin 
integroituna muihin terveydenhuollon tietokantoihin edesauttamaan juuri informaation 
puutteesta johtuvia virheitä ja parantamaan potilasturvallisuutta. Sähköisten 
terveydenhuollon tietojärjestelmä kokonaisuuksien kautta pystytään kontrolloimaan 
lääkkeiden käyttöä, parantamaan kommunikointia ja seuraamaan lääkehistoriaa, jotka 
auttavat ennalta ehkäisemään lääkkeiden ali-, väärin-, ja ylikäyttöä. (Ash & muut, 
2004.) 

Rodriguesin, Correian ja Antunesin (2013) mukaan potilastietojen turvallisuusriski 
koskee terveydenhuollon tietojärjestelmien ohella myös mm. pankkeja, 
vakuutusyhtiöitä, ohjelmistoyrityksiä, farmaseutteja ja markkinointiyrityksiä. Yhdistävä 
tekijä näiden ns. kolmannen osapuolien välillä on yhteinen potilastietojärjestelmä, jonka 
kaltainen on myös käytössä Suomessa (Kansallinen terveysarkisto, 2010). Rodrigues ja 
muut (2013) toteavat, että Portugalissa on käytössä järjestelmä, johon lisätään kaikki 



14 

 

kirjoitetut sähköiset reseptit. Tämän järjestelmän kautta esimerkiksi apteekit saavat 
reseptitiedot, jotka lääkäri on määrännyt. Nämä potilastiedot kuitenkin säilyvät 
rekisterissä, josta ne voivat myös olla mahdollisesti vakuutusyhtiöiden ostettavissa. 
Ensisijaisen tärkeä asia näiden tietovuotojen ja murtojen ehkäisemiseen on Rodriguesin 
ja muiden (2013) mukaan oikeanlainen identifiointi. Heidän mukaansa jokaisen 
potilastietojärjestelmää käyttävän tahon tulisi henkilökohtaisesti identifioida itsensä 
käyttämällä digitaalista allekirjoitusta ja sertifioitua tunnistautumista. Suomessa on 
myös käytössä samankaltainen turvallisuusmenettely. Tämän kaltainen menettely jossa 
yhteisen potilastietokannan käyttöön vaaditaan digitaalinen identifiointi, mahdollistaa 
myöhemmin tarkistamaan, ketkä ovat käyttäneet järjestelmää, ja samalla ehkäisemään 
kolmannen osapuolen yritysten pääsyn tietoihin. (Kansallinen terveysarkisto, 2010; 
Rodrigues & muut, 2013.) 

Ash ja muut (2004) haluavat korostaa sitä, kuinka isoja ja monimutkaisia 
kokonaisuuksia terveydenhuollon tietojärjestelmät projekteina ovat. Teknisesti 
terveydenhuollon tietojärjestelmät usein sisältävät miljoonia rivejä koodeja monien eri 
koodaajien kirjoittamana. Mitä teknisempi terveydenhuollon tietojärjestelmä on, sitä 
suurempi riski on, että virheiden ennaltaehkäisemisen sijaan syntyykin uusia ongelmia. 
(Effken & Carty, 2002; Shojania, Duncan, McDonald & Wachter, 2002.) Suurimmat 
potilastietojärjestelmän riskit liittyvät Blackin ja muiden (2011) mukaan tiedon 
taltioimiseen ja sen toiminnollisuuteen. Riskitekijöitä ovat mm. tiedon kasvanut 
käytettävyys, luotettavuus, ”haku-mahdollisuus”, manipulaatio, liikuteltavuus, 
jakaminen ja säilyttäminen. Black ja muut (2011) painottavat, että suojaamattomat 
verkot voivat myös johtaa luvattomien henkilöiden pääsyn tietoihin ja tietojen 
mahdollisesti hidas käsittely voi johtaa organisaation tehottomuuteen.  Yrityksien tulisi 
välttää järjestelmän muodostumista ”kolmanneksi persoonaksi”, koska se voi 
etäännyttää käyttäjät järjestelmästä ja johtaa kustannustehottomuuteen. 

Angst ja Agarwal (2009) ovat tutkineet terveydenhuollon tietojärjestelmien 
turvallisuuteen suhtautumista käyttäjien näkökulmasta Pettyn ja Cacioppon (1986) 
kehittämän Eleboration likelihood – mallin (ELM) avulla. Eleboration likelihood - malli 
määrittelee, miten ihminen suhtautuu tietoon eri konteksteissa. Tällä käytännössä 
pystytään määrittelemään se miten tärkeäksi ihminen kokee tiedon eli minkä painoarvon 
hän antaa ymmärtämälleen asialle. ELM – mallin avulla voidaan tutkia sitä, miten eri 
käyttäjät suhtautuvat yksityisyyteen ja yksityiseen materiaaliin terveydenhuollon 
tietojärjestelmien kontekstissa. On tärkeää ymmärtää, miten eri tahot, kuten lääkärit tai 
potilaat, suhtautuvat potilastietoihin, sillä näiden tahojen tulisi ymmärtää turvallisuus eri 
tavalla.  (Angst & Agarwall, 2009.) 

2.4 Sähköinen resepti 

Tässä luvussa esitellään aiempaa tutkimusta liittyen sähköisen reseptin tarkoitukseen, 
toteutukseen ja käyttöön, implementointiin ja aiempiin kokemuksiin. Luvussa 2.5.1 
käsitellään sähköisen reseptin roolia terveydenhuollon tietojärjestelmänä ja luvussa 
2.5.2 sähköisen reseptin implementointia ja käyttöä. Luvun 2.5.2 lopussa on yhteenveto 
sähköisen reseptin käytön aikaisemmista tutkimustuloksista ja löydöksistä. 

2.4.1 Sähköinen resepti osana terveydenhuollon tietojärjestelmää 

Sähköinen resepti viittaa terveydenhuollon tietojärjestelmään, johon terveydenhuollon 
työntekijät voivat syöttää, muokata, katsastaa ja tulostaa lääkereseptejä. Sähköisellä 
reseptillä on erityinen tarkoitus välittää tietoja sähköisesti reseptin kirjoittajan ja 
apteekin välillä. (Black & muut, 2008; eHealth Iniative, 2010.) 
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Teknisesti sähköinen resepti toteutetaan omana järjestelmänään tai sitten se voi olla 
integroituna isompaan terveydenhuollon potilastietojärjestelmään (DesRoches, 
Agarwal, Angst & Fischer, 2010; Jariwala & muut, 2013). DesRoches ja muut (2010) 
tutkivat, onko itsenäisen ja integroidun järjestelmiä käyttävien lääkäreiden 
toimintaperiaatteiden välillä havaittavissa jotain vain toiselle ominaisia piirteitä, sekä 
mitä hyötyjä lääkärit näkevät näissä järjestelmissä turvallisuuden, helppokäyttöisyyden 
ja toimistokäytön näkökulmasta. Tuloksista käy ilmi, että 2/3 vastanneista käytti 
sähköistä reseptiä osana isompaa terveydenhuollon tietojärjestelmää ja itsenäistä 
järjestelmää käyttävät lääkärit työskentelivät pääasiassa pienemmillä klinikoilla. 
Suurimmat teknilliset erovaisuudet järjestelmien välillä olivat potilaiden lääkehistoriaa 
koskevissa laajennuksissa, sillä suurimmalla osalla erillistä järjestelmää käyttävillä 
vastanneilla ei ollut käytössään mahdollisuutta tutkia potilaiden lääkehistoriaa tai saada 
varoituksia lääkeristiriidoista. Vastanneista vain 56 % tarkasti potilaiden lääkehistorian 
joka kerta. Integroitua sähköistä reseptiä käyttävät lääkärit tekivät myös enemmän 
yhteistyötä apteekkien kanssa kuin erillisen järjestelmän käyttäjät. (DesRoches & muut, 
2010.) 

Sähköisen reseptin tarkoitus on ennaltaehkäistä ja vähentää terveydenhuollollisia 
virheitä takaamalla mahdollisimman luotettava lääkemääräys sähköistä reseptiä 
käyttävän järjestelmän avulla (Jariwala & muut, 2013). Ammenwerthin, Schnell-
Inderstin, Machanin ja Sieberting (2008) mukaan yli 100 000 potilasta kuolee vuosittain 
Yhdysvalloissa terveydenhuollollisen virheen takia. Suurimmat terveydenhuollolliset 
virheet tapahtuvat nimenomaan tiedostamattomien lääkeristiriitojen takia (U.S. 
Department of Health and Human services, 2015). Sähköisellä reseptillä voidaan 
parantaa asiakkaan potilasturvallisuutta, jos kokonaislääkitys on nähtävissä. 
Kokonaislääkitys auttaa havaitsemaan potilaan lääkeristiriidat ja päällekkäiset 
lääkitykset. (Kierkegaard, 2013)  

Bell ja muut (2004) ovat tutkineet sähköistä reseptiä käyttäviä järjestelmiä ja listanneet 
ominaisuuksia, joiden avulla järjestelmillä saavutetaan haluttu hyöty potilaan ja lääkärin 
näkökulmasta. Nämä ominaisuudet ovat potilaan terveydellinen turvallisuus, 
kustannustehokkuus, potilaan yksityisyyden suoja ja kliininen vastaanotto. 
Ominaisuudet on tunnistettu yhdessä asiantuntija panelistien kanssa, joilla on laaja 
kokemus sähköisen reseptin käytöstä. Suomen kuntaliiton (2011) laatimassa 
valtakunnallisessa eReseptin käyttöönottosuunnitelmassa listattiin tavoitteiksi mm. 
parantaa potilas- ja lääketurvallisuutta ja helpottaa lääkkeen määräämistä potilaalle. 
Tutkimuksessa havaittiin, että mm. potilastietojen toimittaminen kokonaisuudessa on 
hyvin riskialtista potilasturvallisuuden kannalta, mutta helpottaa lääkärin työtä 
huomattavasti. Myös reseptin kirjoittaminen ilman diagnosointia havaittiin 
potilasturvallisuuden kannalta huonoksi, mutta lääkäriä tämä helpottaisi mm. reseptin 
uudelleenkirjoittamisessa. Yleisesti ottaen potilasturvallisuus ja lääkärin työn 
tehostaminen eivät suoranaisesti tue toisiaan täysin millään osa-alueella, mutta 
esimerkiksi yhteisestä potilastietokannasta on suuri hyöty lääkärille reseptiä kirjoittaessa 
potilasturvallisuutta suuresti riskeeraamatta. (Bell & muut, 2004) 

2.4.2 Sähköisen reseptin käyttö ja implementointi 

Hollingworth & muut (2007) arvioivat sähköisen reseptin vaikutusta lääkäreiden ja 
muun henkilöstön työn kulkuun ja erityisesti ajankäyttöön. He pureutuvat ongelmaan, 
jonka Halamka, Aranow, Ascenzo, Bates, Berry ja Debor (2006) havaitsivat 
Massachusettsissa tehdyssä tutkimuksessa vuonna 2003. Halamka ja muut (2006) saivat 
selville, että suurin osa haastateltavista lääkäreistä kokivat sähköisen lääkemääräyksen 
paljon hitaammaksi kuin paperisen version. Hollingworthin ja muiden (2007) 
tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi, että vastaanotolla aika kompensoituu muiden 
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tehtävien suhteen paperisen ja sähköisen reseptin välillä. Esimerkiksi paperista versiota 
käyttävät lääkärit tutkivat potilaitaan ajallisesti pitempään, mutta konsultoivat 
kollegoitaan vähemmän. Tuloksista käy myös ilmi, että lääkäreillä meni reseptin 
uusimiseen vähemmän aikaa sähköisellä reseptillä kuin paperisella. Kaiken kaikkiaan 
sähköisen reseptin ja paperisen versioon käytetty kokonaisaika oli molemmissa lähes 
samaa, joten suoraa konkreettista tukea Halamkan ja muiden (2006) haastatteluista 
saaduille tuloksille ei voitu esittää. (Hollingworth & muut, 2007.) 

Hellströmin ja muiden (2009) mukaan lääkärit kokivat, että sähköisen reseptin avulla 
voidaan tarjota potilaille parempaa palvelua, turvallisuutta ja säästää aikaa 
käsinkirjoitettuun versioon verrattuna. Sen sijaan useasti esiin tulleita sähköisen reseptin 
heikkouksia olivat lääkehintojen epäselvyys, hankalat lääkevalinnat, ja ainoastaan 
yhden potilaan tietojen käsittely kerralla. Positiivisin kuva sähköisestä reseptistä oli 
niillä, jotka olivat käyttäneet yleisesti heidän nykyistä potilastietojärjestelmäänsä 
pisimpään ja kirjoittaneet sen avulla sähköisiä reseptejä. Lääkärit, jotka kirjoittavat yli 
viisi sähköistä reseptiä päivässä, asennoituivat positiivisemmin sähköistä reseptiä ja 
potilastietojärjestelmää kohtaan, kuin muut.  

Sähköisen reseptin kirjoitusmahdollisuuksia voidaan rajata lääkemääräyksiä valvovien 
virastojen toimesta, mikä hankaloittaa lääkärin toimintamahdollisuuksia. Suomessa on 
säädetty asiakastietolaki, mikä säätelee asiakastietojen sähköistä käsittelyä 
pääsääntöisesti julkisella sektorilla. (Jariwala & muut, 2013; Oikeusministeriö, 2014e.) 

Sähköisen reseptin implementoinnilliset ongelmat käyttäjän näkökulmasta liittyvät 
yleensä teknisiin ja suunnitelmallisiin huoliin, yhteen toimivuuteen, sisällön 
relevanttiuteen, suhtautumiseen, tehokkuuteen ja resursseihin. Käyttäjät uskovat 
järjestelmän toteuttajia enemmän, että terveydenhuollon yksiköiden ja farmaseuttien 
järjestelmien välillä voi olla viiveitä ja toimimattomuusongelmia, mutta uskovat 
sähköisen reseptin parantavan tehokkuutta, helpottavan lääkehistorian saavutettavuutta 
ja parantavan hoidon laatua. (Gagnon, Nsangou, Payne-Ganon, Grenier & Sicotte, 
2014.)  Crosson ja muut (2008) alleviivaat, että sähköisen lääkemääräysjärjestelmän ja 
terveydenhuollon tietojärjestelmän onnistuneessa implementoinnissa on tärkeää, että 
lääkäreillä on positiivinen asenne, aikaisempaa kokemusta sähköisestä 
lääkemääräyksestä ja tulevaisuuden käyttöaikeita terveydenhuollon tietojärjestelmälle. 
Sen sijaan implementointi epäonnistuu hyvin useasti tiedon puutteeseen. Lääkärit 
tiedostavat, että järjestelmällä voidaan parantaa tehokkuutta ja turvallisuutta, mutta 
heillä ei ole tarpeeksi tietoa implementoinnin käytännön järjestelyistä ja siitä, miten se 
vaikuttaa heidän työnkulkuunsa. (Crosson & muut, 2008.)  

Taulukossa 1 on yhteenveto aiemmin luvuissa 2.4.1 ja 2.4.2 kuvatuista 
tutkimustuloksista.  
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Taulukko 1. Yhteenveto aiemmista tutkimustuloksista 

Tekijä Tutkimustulos/Havainto 

Bell & muut, 2004. Potilastietojen toimittaminen kokonaisuudessa on hyvin 
riskialtista potilasturvallisuuden kannalta, mutta helpottaa lääkärin 
työtä huomattavasti. 

Bell & muut, 2004. Potilasturvallisuus ja lääkärin työn tehostaminen eivät 
suoranaisesti tue toisiaan täysin millään osa-alueella, mutta 
esimerkiksi yhteisestä potilastietokannasta on suuri hyöty 
lääkärille reseptiä kirjoittaessa potilasturvallisuutta suuresti 
riskeeraamatta. 

Hellström & muut, 
2009. 

Sähköisen reseptin heikkouksia on lääkehintojen epäselvyys, 
hankalat lääkevalinnat, ja ainoastaan yhden potilaan tietojen 
käsittely kerralla. 

Hellström & muut, 
2009. 

Positiivisin kuva sähköisestä reseptistä oli niillä, jotka olivat 
käyttäneet yleisesti heidän nykyistä potilastietojärjestelmäänsä 
pisimpään ja kirjoittaneet sen avulla sähköisiä reseptejä 

Jariwala & muut, 2013. Sähköisen reseptin kirjoitusmahdollisuuksia voidaan rajata 
lääkemääräyksiä valvovien virastojen toimesta, mikä hankaloittaa 
lääkärin toimintamahdollisuuksia. 

Jariwala & muut, 2013. Suurimpia syitä sähköisen reseptin käytön lopettamiseksi 
lääkäreillä on järjestelmälliset, työnkululliset, ajankäytölliset ja 
apteekkien järjestelmien toiminnalliset ongelmat. 

Ammenwerth & muut, 
2008; Rothschild, 2004; 
Eslami, Abu-Hanna & 
De Keizer, 2007; 
Kuperman & Gibson, 
2003; Georgiou, 
Williamson, Westbrook 
& Ray, 2006. 

Sähköisellä reseptillä pystytään ennaltaehkäisemään 
huomattavasti paremmin lääkemääräyksellisiä virheitä ja 
havaitsemaan lääkeristiriidat. Sähköisen reseptin yhteydessä 

käytetystä kokonaislääkitys-näkymästä voidaan havaita 
potilaan lääkeristiriidat ja päällekkäiset lääkitykset. 

 

Gagnon & muut, 2014. Sähköisen reseptin implementoinnilliset ongelmat käyttäjän 
näkökulmasta liittyvät yleensä teknisiin ja suunnitelmallisiin 
huoliin, yhteen toimivuuteen, sisällön relevanttiuteen, 
suhtautumiseen, tehokkuuteen ja resursseihin. 

Crosson & muut, 2008. Sähköisen lääkemääräysjärjestelmän ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmän onnistuneessa implementoinnissa on tärkeää, että 
lääkäreillä on positiivinen asenne, aikaisempaa kokemusta 
sähköisestä lääkemääräyksestä ja tulevaisuuden käyttöaikeita 
terveydenhuollon tietojärjestelmälle. 

Crosson & muut, 2008. Sähköisen lääkemääräysjärjestelmä implementointi epäonnistuu 
hyvin useasti tiedon puutteeseen. Lääkärit tiedostavat, että 
järjestelmällä voidaan parantaa tehokkuutta ja turvallisuutta, 
mutta heillä ei ole tarpeeksi tietoa implementoinnin käytännön 
järjestelyistä ja siitä, miten se vaikuttaa heidän työnkulkuunsa.  
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Taulukosta 1 on nähtävissä, että Jariwalan ja muiden (2013) mukaan suurimpia syitä 
sähköisen reseptin käytön lopettamiseksi lääkäreillä on järjestelmälliset, työnkululliset, 
ajankäytölliset ja apteekkien järjestelmien toiminnalliset ongelmat. Suurin syy on 
järjestelmän ongelmat, jonka takia yli 1/3 vastanneista lopetti sähköisen reseptin käytön. 
Sähköisellä reseptillä pystytään ennaltaehkäisemään huomattavasti paremmin 
lääkemääräyksellisiä virheitä ja havaitsemaan lääkeristiriidat kuin paperisella versiolla 
(Ammenwerth & muut, 2008; Rothschild, 2004; Eslami, Abu-Hanna & De Keizer, 
2007; Kuperman & Gibson, 2003; Georgiou, Williamson, Westbrook & Ray, 2006).  

2.5 Muutosvastarinta 

Lewinin (1947) mukaan sosiaaliset ryhmittymät pyrkivät biologisten ryhmittymien 
lailla vastustamaan muutosta ja palaamaan takaisin alkuperäiseen muotoon. Termi 
Status quo, pyrkii kuvaamaan tasapainottelua muutoksen ja pysyvyyden välillä. 
Yrityksen mahdollisuudet muuttua, ovat hyvin paljon kiinni siitä, pystytäänkö tuota 
tasapainoa rikkomaan (Lewin, 1947). Käyttäjien muutosvastarinta 
tietojärjestelmätieteissä ymmärretään käyttäjien epäsuotuisaksi reaktioksi tai käyttäjien 
oppositioksi uuden järjestelmän implementoinnille (Hirschheim & Newman, 1988; 
Markus, 1983).   

Lapointe ja Rivard (2005) tunnistavat viisi tietotekniikan muutosvastarinnalle ominaista 
komponenttia: Vastustava käyttäytyminen, vastustuksen kohde, huomatut uhat, 
alustavat olosuhteet ja vastustuksen tekijä. Heidän mukaansa käyttäjien vastustava 
käyttäytyminen vaihtelee laimeasta erittäin aggressiiviseen vastustukseen. Laimealle 
vastustamiselle on ominaista esimerkiksi tekosyyt, välttely ja vetäytyminen. 
Aggressiivinen vastustus puolestaan tarkoittaa vastarinnan lietsomista muihin 
työntekijöihin ja vastustavien seikkojen keksiminen. Martinko, Henry, ja Zmud (1996) 
esittävät, että kollegoiden reaktiot uutta järjestelmää kohtaan voivat aiheuttaa 
käyttäjässä vastarinnan syntymisen. Kim ja Kankanhalli (2009) toteavat, että jos 
käyttäjien yleinen ilmapiiri on positiivinen järjestelmää kohtaan, niin yksittäisen 
työntekijän vastustuksella on vähemmän merkitystä muiden käyttäjien asenteeseen. On 
tärkeää, että ymmärretään vastustamisen kohde. Oleellista on ymmärtää vastuksen 
johtuvan vain periaatteesta vastustaa kohdetta, jonka parissa he toimivat. Esimerkiksi 
alaisten tavan vastustaa johdon tekemiä organisatorisia muutoksia samalla tavalla, kuin 
työntekijöillä voi olla tapa vastustaa uutta tietojärjestelmän implementointia. (Lapointe 
& Rivardi, 2005). Kim ja Kankanhalli (2009) korostavat, että esimerkiksi yrityksen 
järjestelmäkustannusten muutos vaikuttaa suorasti tai epäsuorasti muutosvastarinnan 
nousuun Lapointe ja Rivardi (2009) alleviivaat, että ihmiset reagoivat uhkaan 
oivaltaessaan sen. Muutos on yksi näistä uhkista ja se herättää ihmisissä tuntemuksia, 
kuten epäoikeudenmukaisuutta ja jonkin menettämistä. Muutosvastarintaa tulisi 
tarkastella myös olosuhteiden valossa. Vastustuksen roolin subjektiivisempi tarkastelu 
auttaa heidän mukaansa ymmärtämään tapahtuuko vastustusta vain yksilötasolla vai 
onko se esimerkiksi olosuhderiippuvaista. (Lapointe & Rivardi, 2009.) 

Muutosvastarinnan tutkiminen on hyödyllistä myös käytännön tasolla. Esimerkiksi uutta 
terveydenhuollon tietojärjestelmää kehittäessä saatetaan orientoitua liikaa uusien 
toimintojen luomiseen, ja samalla vähätellä demonstroinnin, käyttökoulutuksen ja avun 
tarpeen merkitystä. (Bhattacherjee & Hikmet 2007.)  Muutosvastarinta tunnistettiin 
lääkäreiden suurimmaksi esteeksi uuden sähköisen lääkemääräysjärjestelmän 
implementoinnissa (Poon & muut, 2004; Spil & muut, 2004). Poon ja muut (2004) 
ehdottavat neljää strategiaa vastarinnan ylitsepääsemiseksi: 

- Sairaalassa tulee olla vahva johtokunta, joka auttaa projektivision ja 
sitoutumisen kommunikoinnissa. 
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- Järjestelmä tulee räätälöidä sopimaan lääkäreiden työnkulkuun. 

 
- Työntekijöiksi kannattaa palkata arvostettuja lääkäreitä kannattamaan muutosta 

ja rohkaisemaan muita välittömän turhautumisen yli.  
 

- Sairaalan tulisi hyödyntää työntekijöitä, joilla on aikaisempaa kokemusta 
sähköisistä lääkemääräysjärjestelmistä esimerkiksi opiskeluiden ajalta.  

Ahmadin ja muiden (2002) mukaan jatkuva toiminnassa ja saatavilla oleva käyttäjätuki, 
lääkäreiden rohkaisu, tehokas implementointi tiimi, käyttäjäystävällinen käyttöliittymä, 
ja manuaalisten tilausten eliminointi myötävaikuttavat lääkemääräysjärjestelmän 
implementoinnissa akateemisissa sairaaloissa. Vastarintaa esiintyy huomattavasti 
enemmän ei-akateemisissa sairaaloissa, joissa on heikompi IT-infrastruktuuri, parempi 
tuki ja teknologiapainotteisempi kulttuuri (Bhattacherjee & Hikmet, 2007).  Suomessa 
julkisen sektorin lääkärit olivat puolestaan tulosten valossa erittäin kiinnostuneita 
tietojärjestelmien käytöstä ja kehittämisessä (Viitanen & muut, 2011; Winblad & muut, 
2010; Haukilahti & muut, 2008). Gund, Lindecrantz, Schaufelberger, Patel ja Sjöqvist 
(2012) havaitsivat, että myös Ruotsissa suhtaudutaan positiivisesti uuteen 
terveydenhuollon teknologiaan, mutta erityisesti sairaanhoitajat ovat lääkäreitä 
optimistisempia sen implementoinnissa. Tämä voi selittyä työrutiinien eroilla, sillä 
lääkärit ja sairaanhoitajat tarvitsevat työssään erilaista informaatiota (Gund & muut, 
2012). 

Teknologian implementoinnin onnistumiseen vaikuttavat teknologisten seikkojen lisäksi 
sosiaaliset, organisaationaaliset ja laajemmat sosio-poliittiset tekijät. Implementoinnissa 
tulisi ottaa huomioon sosiaaliset faktorit, kuten käyttäjien asennoituminen ja huolet, 
odotukset, motivaatio, ja muutosvastarinta. (Cresswell, Bates & Sheikh, 2013.) 
Tietotekniikan vastustus ei erityisesti kohdistu tietotekniikkaan itsessään, vaan 
nimenomaan siihen muutokseen, minkä tietotekniikan käyttö aiheuttaa. (Bhattacherjee 
& Hikmet, 2007; Valta, 2013). Terveydenhuollon tietojärjestelmän ja lääketieteen 
praktiikan integrointi voi olla niin kompleksinen, että sen sosio-teknisiä reaktioita voi 
olla mahdoton ennustaa (Coiera, 2000). Ashin ja muiden (2004) mielestä, juuri tästä 
syystä muutosvastarintaa on alettu käsittelemään laajemmin terveydenhuollon 
tietojärjestelmien implementoinnin yhteydessä.  
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3. Tutkimuksen viitekehys 

Alkuperäinen Davisin (1989) luoma teknologian hyväksymismalli pyrkii selittämään ne 
tekijät, jotka vaikuttavat teknologian loppukäyttäjän käyttäytymiseen. Mallilla pyritään 
tunnistamaan ne ulkoiset tekijät, jotka vaikuttavat käyttäjien ennakkoluuloihin, 
asenteisiin ja aikomuksiin.  Legris, Inghman ja Collerette (2003) kuvaavat teknologian 
hyväksymismallia (TAM) hyväksi teoreettiseksi malliksi, jonka avulla voidaan yleisesti 
saavuttaa statistillisesti luotettavia tuloksia, mutta on kuitenkin sinällään puutteellinen 
kaikissa ympäristöissä. Holdenin ja Karshin (2010) mukaan TAM-malli ei sovellu 
alkuperäisessä muodossaan tutkittaessa terveydenhuollon tietojärjestelmiä lääkärin 
näkökulmasta, sillä käsitteiden välillä ei aina ole yhteyttä. Venkatesh ja Davis (2000) 
päivittivät aikaisemman TAM-mallin, mikä sisältää käsitteet koettu hyödyllisyys, koettu 
helppo käyttöisyys ja käyttöaikomus. 

DeLone ja McLean (1992) kehittivät moniulotteisin tietojärjestelmän onnistumismallin, 
mikä integroi Shannonin ja Weaverin (2001) mallin ja Masonin (1978) informaation 
törmäys teorian. Tämä päivitetty malli koostuu kuudesta eri toisiinsa liittyvästä 
tietojärjestelmän onnistumisessa tarvittavista käsitteestä: Järjestelmän ja tiedon laatu, 
tietojärjestelmän käyttö, käyttäjätyytyväisyys, yksilöllinen vaikutus ja organisatorinen 
vaikutus (DeLone & McLean, 1992). Pitt, Watson ja Kavan (1995) kuitenkin kritisoivat 
mallia siitä, että se ei heidän mukaansa ota huomioon tietojärjestelmän palvelun laatua, 
jolla on suora vaikutus tietojärjestelmän käyttöön ja käyttäjätyytyväisyyteen. Kritiikki 
sai tukea monelta tutkijalta, jonka seurauksena DeLone ja McLean (2003) esittelivät 
päivitetyn tietojärjestelmän onnistumismallin, jossa alkuperäiseen malliin oli lisätty 
palvelun laadun käsite (Pai & Huangin, 2011). 

Pai ja Huang (2011) ovat luoneet TAM-mallin ja tietojärjestelmän onnistumismallin 
pohjalta modifioidun mallin, jota soveltuu terveydenhuollon tietojärjestelmien 
tutkimiseen. Mallissa on käytetty DeLonen ja McLeanin (2003) tietojärjestelmien 
onnistumismallista käsitteet tiedon laatu, järjestelmän laatu ja palvelun laatu ja 
päivitetystä Venkateshin ja Davisin (2000) TAM-mallista koettu hyöty, koettu 
helppokäyttöisyys ja käyttöaikomus.  

Tutkimus pohjautui Pain ja Huangin (2011) malliin. Tutkimuksessa pyrittiin 
selvittämään, miten käyttäjät kokevat sähköisen reseptin vaikuttaneen tiedon laatuun, 
palvelun laatuun, järjestelmän laatuun ja koetaanko sähköinen resepti näiden teemojen 
pohjalta helppokäyttöiseksi ja saavutetaanko haluttu hyöty. Lopuksi näihin viiteen 
teemaan ja niistä saatuihin tuloksiin nojaten pyrittiin ymmärtämään käyttäjän sähköisen 
reseptin jatkokäyttöaikomus. Kuvio 2 esittää tutkimuksen viitekehystä. 
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Kuvio 2. Tutkimuksen viitekehys (Pai & Huang, 2011). 

Tälle tutkimukselle saatiin viitekehyksestä teemahaastattelulle ominaiset teemat, joihin 
haastattelun haastattelukysymykset perustuivat (Kuvio 2). Tiedon, järjestelmän ja 
palvelun laatuun pohjautuvilla kysymyksillä pyrittiin nostamaan esille ne seikat, miten 
haastateltavat kokivat sähköisen reseptin toimivan tietojärjestelmän onnistuneisuuden 
kannalta. Näihin kolmeen teemaan pohjautuvien kysymysten oli tarkoitus avata 
sähköisen reseptin tietoteknillisiä, käyttäjätuellisia, ja järjestelmän informaatioon 
liittyviä käyttäjäkokemuksia. Pain ja Huangin (2011) mukaan viitekehyksen koettu 
hyödyllisyys, koettu helppokäyttöisyys ja käyttöaikomus tekijät perustuvat päivitettyyn 
TAM-malliin. Haastateltavat vastasivat näihin tekijöihin pohjautuviin kysymyksiin, 
joiden tarkoitus oli selvittää, mitä hyödyllisyyteen ja helppokäyttöisyyteen liittyviä 
kokemuksia sähköinen resepti heissä herätti. Haastateltavilta kysyttiin myös heidän 
tämän hetkisiä käyttöaikomuksia ja tulevaisuuden käyttöaikomustoiveita liittyen 
sähköiseen reseptiin. Tutkimuksen viitekehykseen nojaava keskustelurunko pyrittiin 
rakentamaan niin, että se vastaa tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin ja pureutuu 
oikeaan tutkimusongelmaan.  
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4. Tutkimuksen konteksti 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen konteksti. Konteksti ei perustu aikaisempaan 
tutkimukseen, vaan Suomessa käytössä olevaan Kanta-dokumentaatioon. Kansallisen 
terveysarkiston (2016) mukaan Kanta-palvelut koostuvat sähköisestä reseptistä, 
lääketietokannasta, potilastiedon arkisto ja tiedonhallintapalvelusta ja Omakanta 
palvelusta. Tutkimus rajattiin koskemaan ainoastaan lääkärin näkökulmaa, joten luvussa 
esitetään vain tälle näkökulmalle relevantit asiat.  

4.1 Sähköisen reseptin käyttö Suomessa 

Terveydenhuollon toimintayksikön tulee nimetä ammattihenkilöt, joilla on oikeus 
vastaanottaa sähköisen reseptin uusimispyynnöt ja samalla antaa heille uusimispyynnön 
käsittelijän oikeudet potilastietojärjestelmään. Lääkärin kirjoittama sähköinen 
lääkemääräys tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, Reseptikeskukseen, jonka 
rekisterinpitäjä on Kela. Reseptikeskus on valtakunnallinen ja se sisältää kaikki 
sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Reseptikeskusta 
käyttää kaikki Suomen apteekit ja julkisen sektorin terveydenhuollon yksiköt. 
(Kansallinen terveysarkisto, 2011.) Kuviosta 3 on nähtävissä sähköisen reseptin 
toimintamalli Suomessa. 

 

Kuvio 3. Sähköisen reseptin toimintamalli Suomessa (Kansallinen terveysarkisto, 2014b). 

Lääkäri toimii Kuvion 3 mukaisesti terveydenhuollon yksikössä, jossa on käytössä 
sähköisen reseptin kirjoitusmahdollisuus (Kansallinen terveysarkisto, 2014b). Lääkärin 
kirjautuessa toimikortillaan palveluun hänen ammatillinen oikeutensa tarkistetaan 
Valviralta. Valviran ylläpitämästä atribuuttipalvelusta käy ilmi onko ko. lääkärillä 
ammatillisia rajoitteita, kuten esimerkiksi lääkkeenmääräämiskieltoa (Sosiaali- ja 
terveysministeriö, 2013; Valvira 2014). Väestörekisterikeskus (2014) on määritellyt 
Terveydenhuollon varmennepalvelut – palvelun seuraavasti: 

“Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä Terveydenhuollon varmennepalvelut -palvelu on 
KanTa-palveluiden tukipalvelu, joka mahdollistaa terveydenhuollossa toimivien 
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henkilöiden luotettavan tunnistamisen ja potilasasiakirjojen sekä lääkemääräysten 
sähköisen allekirjoittamisen. Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen on edellytys 
tietosuojan ja tietoturvan toteutumiselle terveydenhuollon valtakunnallisissa 
tietojärjestelmäpalveluissa.”  

Sosiaali- ja terveysministeriö (2013) on hyväksynyt säädöksen, jonka mukaan 
terveydenhallintopalveluissa tulee käyttää vahvaa tunnistusmekanismia tai vahvaa 
salasanaa. Lääkäreillä ei ole mahdollista käsitellä tietoa oman organisaation 
potilastietojärjestelmän ulkopuolella, mikäli hänellä ei ole käytössä 
toimikorttikirjautumista. Toimikortti sisältää lääkärille olennaisen yksityisen avaimen, 
joka pystytään tällä auditointimenetelmällä suojaamaan tehokkaammin mahdollisilta 
avaimen väärinkäytöksiltä, kuin jos se olisi varastoitu esimerkiksi tietokoneen 
kovalevylle Toimikortin keskeinen periaate on se, että yksityinen avain ei koskaan tule 
ulos kortilta eikä sitä myöskään voida lukea tai kirjoittaa kortin luomisen jälkeen 
uudestaan, vaan ainoastaan käyttää semmoisenaan. (Linden, 2002.)  

Valvira ylläpitää atribuuttipalvelua, josta terveydenhuollon tietojärjestelmien tulee 
tarkistaa lääkärin ammatilliset oikeudet ennen kuin hän voin kirjoittaa sähköisiä 
reseptejä, käyttää valtakunnallista potilasarkistoa tai käsitellä potilastietoja. Oikeuksien 
tarkistaminen tapahtuu kaksi vaiheisesti. Ensiksi terveydenhuollon tietojärjestelmä tekee 
rekisteröintinumerotiedoston noudon, joka sisältää niiden ammattihenkilöiden 
rekisteröintinumeron, joiden haltijoilla on rajoituksia. Tämä nouto toteutetaan 
esimerkiksi potilastietojärjestelmissä lääkärin kirjautuessa toimikortillaan järjestelmään. 
Saatuaan tiedon lääkärin ammatillisista rajoitteista, järjestelmä lähettää uuden 
varsinaisen rajoitustietokyselyn, joka sisältää kaikki ammattihenkilön rooli- ja 
rajoitustiedot. Valvira ylläpitää myös ammattihenkilöiden keskusrekisteriä eli 
Terhikkiä, mutta sitä ei tule sekoittaa terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttämään 
atribuuttipalveluun. (Valvira, 2014.) Lääkärin ammattioikeudet perustuvat lakiin 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä (Oikeusministeriö, 2014d).  

4.2 Sähköisen reseptin käyttö lääkärin näkökulmasta 

Hoitava lääkäri saa hakea reseptikeskuksesta itse kirjoittamiensa reseptien tiedot ilman 
potilaan suostumusta, mutta muiden kirjoittamiin resepteihin hän tarvitsee potilaan 
suullisen suostumuksen. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista oikeuttaa hoitavan 
lääkärin hakemaan tietoja reseptikeskuksesta ilman potilaan suostumusta, jos potilas on 
akuutin hoidon tarpeessa. (Oikeusministeriö, 2014a; Kansallinen terveysarkisto, 2010.) 
Saatuaan potilaan suostumuksen tietojen hakuun, lääkäri voi hakea potilaan kaikki 
sähköiset reseptit ja niihin liittyvät tiedot, tietyn ajanjakson aikana kirjoitetut sähköiset 
resepti tai kaikki sähköiset reseptit, joissa on lääkettä saamatta. Lääkäri voi hakea vain 
yhden potilaan tiedot kerrallaan. Jokaisesta Reseptikeskukseen tehdystä hausta tallentuu 
reseptikohtainen merkintä, josta näkyy tieto haun tekijästä, ajankohdasta ja haun 
perusteesta. (Kansallinen terveysarkisto, 2010) 

Lääkärillä on velvollisuus kirjoittaa potilaalle sähköinen resepti ja ohjeistaa tämän 
käytössä, ellei potilas kieltäydy vastaanottamasta sitä (Kansallinen terveysarkisto, 
2010). Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2007) 
velvoittaa terveydenhuollon yksikköjä mahdollistamaan sähköisen reseptin kirjoituksen. 
Sähköisellä reseptillä voidaan määrätä kaikkia Lääketietokannassa olevia valmisteita, 
lääkettä lääkeaineen nimellä (geneerinen määrääminen), apteekissa valmistettavia 
lääkkeitä sekä myös joitakin Lääketietokannan ulkopuolisia valmisteita. (Kansallinen 
terveysarkisto, 2010.) 
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Kansallisen terveysarkiston (2010) ohjeiden mukaisesti, lääkäri tulostaa potilaalle 
potilasohjeen sähköisestä reseptistä samalla, kun hän kirjoittaa reseptin. Ohje toimii 
reseptin käyttöohjeena ja se on tulostettavissa 12 tunnin ajan reseptin kirjoittamisen 
jälkeen. Ohje sisältää mm. tiedot määrätyistä lääkkeistä ja niiden annosteluohjeet. Ohje 
sisältää myös viivakoodin, joka nopeuttaa asiointia apteekissa. Potilaalla on oikeus 
kieltäytyä ohjeesta, mutta tämä ei tarkoita kieltäytymistä itse reseptistä. (Kansallinen 
terveysarkisto, 2010) 

Potilas on oikeutettu pyytämään yhteenveto Reseptikeskuksessa olevista 
reseptitiedoistaan. Lääkäri kirjautuu tässä tapauksessa tunnuksillaan reseptikeskukseen 
ja tulostaa hänelle reseptien tiedot haluamaltaan ajanjaksolta. Ohjeistuksen mukaan 
hoitava lääkäri voi korjata kirjoitettua reseptiä, mutta ei siinä olevia potilas- tai 
lääkäritietoja. Lääkäri voi halutessaan muuttaa esimerkiksi reseptin annostusohjetta, 
mutta esimerkiksi potilaan henkilötunnusta korjattaessa lääkärin täytyy mitätöidä resepti 
ennen uuden kirjoittamista. (Kansallisen terveysarkiston 2010) 

Potilas voi tehdä reseptin uusimispyynnön puhelimitse, asioimalla terveydenhuollon 
yksikössä tai sähköisessä palvelussa, jossa on luotettava tunnistautuminen. 
Uusimispyynnön vastaanottanut potilaan hoitava lääkäri voi hakea ainoastaan uusittavan 
reseptin tiedot Reseptikeskuksesta ilman potilaan erillistä suostumusta ennen reseptin 
uusimista. Uusimispyynnössä potilas voi kuitenkin ilmaista suostumuksensa muiden 
reseptien tarkasteluun. Uusimispyynnön ja Reseptikeskuksesta löytyvien tietojen 
perusteella lääkäri tekee päätöksen reseptin uusimisesta. Lääkärin täytyy kirjoittaa 
kokonaan uusi resepti vanhan reseptin pohjalta, mikäli hän hyväksyy uusimispyynnön, 
ja allekirjoittaa se sähköisellä allekirjoituksellaan. Mikäli uusimispyyntö hylätään 
hoidollisista syistä, terveydenhuollon toimintayksikkö on velvollinen ilmoittamaan 
päätöksestä potilaalle henkilökohtaisesti. Kertaalleen hylättyä uusimispyyntöä ei voi 
enää käsitellä missään terveydenhuollon toimintayksikössä. (Kansallinen terveysarkisto, 
2010.) 
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5. Tutkimusmenetelmä 

Tässä luvussa esitellään laadullinen tapaustutkimus, joka valikoitui tutkimuksen 
tutkimusmenetelmäksi. Luvussa perehdytään myös siihen, mitkä aineiston 
keruumenetelmät ovat laadulliselle tapaustutkimukselle ominaisia sisältö ja mitä niistä 
käytettiin tässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa saatu materiaali analysointiin 
induktiivisen sisältöanalyysiä avulla, joka on esitelty luvussa 5.3. Luvussa 5.4 käydään 
seikkaperäisesti läpi, miten tutkimus toteutettiin. 

5.1 Laadullinen tapaustutkimus 

Laadullinen tutkimus kehitettiin alun perin siksi, että tutkijat voisivat tutkia sosiaalisia 
ja kulttuurillisia ilmiöitä. Laadullinen tutkimus nojaa siihen, että ihminen pystyy 
ilmaisemaan itseään puheen kautta, toisin kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. 
Tapaustutkimus on yleisin tietojärjestelmätieteessä käytetty laadullisen tutkimuksen 
metodi. Tapaustutkimuksen tarkoitus on tutkia sen aikaista ilmiötä tosi elämän 
kontekstissa erityisesti silloin, kun ilmiön ja konteksti eivät ole selvästi erotettavissa 
toisistaan.  Tästä syystä tapaustutkimus sopii erityisen hyvin tietojärjestelmätieteeseen, 
koska tietojärjestelmätieteen tutkimustarkoitus on nimenomaan tutkia tietojärjestelmiä 
organisatorisessa kontekstissa. (Yin, 2003; Myers 2013.) Flyvberg (2006) puolestaan 
Tapaustutkimusta on kritisoitu siitä, että tutkija harvoin onnistuu keräämään tarpeeksi 
materiaalia tutkimuksessaan, jotta tutkimuksen tekijän subjektiivisuus katoaisi 
(Flyvberg, 2006). 

Kvalitatiiviselle eli laadulliselle tapaustutkimukselle on ominaista tutkittava tapaus tai 
tapaukset, jonka pohjalle tutkimuskysymys, tutkimusasetelma ja aineistojen analyysit 
perustuvat. Tapaustutkimus voidaan jaotella intensiiviseksi tai ekstensiiviseksi sen 
perusteella kuinka ainutlaatuiseksi tapaus halutaan kuvata. Intensiiviselle 
tapaustutkimukselle on ominaista ainutlaatuinen ja tiheä tapauksen tulkinta, kun taas 
ekstensiivisessä tapaustutkimuksessa pyritään käyttämään yhteisiä ominaisuuksia, 
yleisiä malleja ja luomaan uusia teoreettisia ideoita ja käsitteitä monta eri tapausta 
vertaamalla. Tapaustutkimuksessa tapauksen sisällä voidaan tutkia useampaa eri 
alayksikköä, kuten roolia tai ryhmää. (Yin, 2003; Eriksonin & Koistinen, 2005.) 

Eskola ja Suoranta (2005) korostavat osallistuvuuden merkitystä kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa. Esimerkiksi kenttätyössä tutkijan tarkoitus on pyrkiä enemmän tai 
vähemmän vuorovaikutukseen tutkittavien kanssa. Mikäli halutaan luoda edellytykset 
tutkittavien omalle näkökulmalle, on tutkijan pyrittävä luomaan ympäristölliset puitteet 
mahdollisimman neutraaleiksi ja pyrittävä olemaan manipuloimatta tutkittavaa. 
Tutkijalta vaaditaan siis paljon tilannetajua ja hahmottamiskykyä, että hän osaa järjestää 
otoksen niin, että tutkittava ilmiö pysyy mahdollisimman aitona. 

5.2 Aineiston keruumenetelmä ja teemahaastattelu 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tieto voidaan kerätä haastatteluilla, observoimalla ja 
arkistoimalla. Tyypillisesti tapaustutkimuksen tekijä pyrkii ensisijaisesti käyttämään 
haastatteluja ja dokumentaatiota ilman osallistujien havainnointia, poissalukien 
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etnografisen tutkimuksen, jossa tutkija viettää runsaasti aikaa tutkimusympäristössä. 
(Myers, 2013.) Tässä tutkimuksessa aineiston keruumenetelmäksi valikoitui haastattelu. 

Laadullinen haastattelu on yksi tärkeimmistä tiedon keruumenetelmistä laadullisessa 
tutkimuksessa. Sitä on käytetty tapaustutkimuksessa, toimintatutkimuksessa, grounded 
theory:ssä, ja etnografisessa tutkimuksessa. (Hesse-Biber & Levy, 2010; Myers & 
Newman, 2007.) Myersin ja Newmanin (2007) mukaan perinteinen suoraviivainen 
haastattelu ei välttämättä ole kuitenkaan paras väline tehtäessä 
tietojärjestelmätutkimusta, sillä haastateltava voi tuntea olonsa paineistetuksi tarkkaan 
ajastetussa haastattelutilanteessa. Tässä tutkimuksessa haastatteluympäristö säilytettiin 
samana, jotta haastateltava ei kokisi oloansa paineistetuksi. Laadulliselle tutkimukselle 
on ominaista tapauksien suhteellisen pieni määrä. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 
analysoimaan tapaukset mahdollisimman tarkasti ja tapauskohtaisesti, joten aineiston 
tieteellinen kriteeri on määrän sijasta laatu. Harkinnanvarainen otanta vaatii kuitenkin 
tutkijalta kykyä ohjata ja rakentaa tutkimukselleen vahvat teoreettiset perustukset, jotka 
osaltaan myös ohjaavat aineiston hankintaa. (Eskola & Suoranta, 2005.) 

Haastattelu on yksi käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden käytetyimmistä 
tiedonhankinnan perusmuodoista. Haastattelu mahdollistaa kuulemaan ihmisten omia 
mielipiteitä ja ymmärtämään, miten he arvottavat tapahtumat. Vapaamuotoisilla ja 
syvällisillä keskusteluilla voidaan paljastaa asioita, jotka muuten jäisivät huomiotta. Itse 
haastattelumenetelmissä ja vaiheissa on variaatiota, jotka tulisi valita sen perusteella, 
miten ne palvelevat tutkimusongelmaa. (Hirsjärvi ja Hurme, 2001.) Eskolan ja 
Suorannan (2005) mukaan haastattelu on nimenomaan vuorovaikutusta, jossa 
molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa eli perinteisestä kysymys-vastaus 
haastattelusta on yhä enemmän siirrytty keskustelumaisempiin haastattelutyyppeihin, 
jossa haastattelijan velvollisuutena on jopa usein motivoida haastateltavaa. 
Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä, jossa haastattelun kysymykset ovat 
muodoltaan samat, mutta niiden järjestys voi vaihdella. Puolistrukturoidussa 
haastattelussa vastauksia ei ole sidottu valmiisiin vastausvaihtoehtoihin, vaan 
haastateltava voi vastata kysymyksiin omin sanoin. Teemahaastattelu ei rajoitu 
pelkästään kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen tutkimukseen, vaan sen teemamainen 
etenemistyyli sopii molemmille tutkimustyypeistä. (Hirsjärvi & Hurme, 2001.) 

Belangerin (1999) toteaa, että nauhurin käyttö tutkimusmateriaalin keruussa on erittäin 
tärkeä. Haastattelijan tulee lähes poikkeuksetta kysyä lupa nauhoitukseen ja erityisesti, 
jos sisällön tiedetään olevan arkaluontoista ja luottamuksellista, haastateltavalla 
yrityksellä on tietty periaate, tai jos haastateltavalla on omia toiveita liittyen 
haastattelutilanteeseen. Tässä tutkimuksessa käytettiin ääninauhuria.  

5.3 Tutkimuksen aineiston analyysi 

Hsiehin ja Shannonin (2005) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen materiaalia voidaan 
analysoida sisältöanalyysin perinteisen metodin avulla. Perinteisen metodin mukaan 
tutkimuksen analysoinnin tarkoitus on lähestyä ja havaita haastattelumateriaalista 
ilmiöitä, tunteita ja mielipiteitä.  Kvalitatiiviselle sisältöanalyysille on yhteistä tiedon 
pelkistäminen, tiedon esittäminen ja johtopäätösten tekeminen (Miles & Huberman, 
1994). Sisältöanalyysille on ominaista systemaattinen tiedon kategoriointi, jonka avulla 
pystytään muodostamaan suora yhteys vastausten ja tutkimuskysymysten määrittelemän 
kontekstin välille (Thomas, 2011). 
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5.4 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutettiin suorittamalla puolistrukturoituja teemahaastatteluja. 
Haastattelurunko muodostettiin tutkimuksen viitekehyksestä nostettujen teemojen 
pohjalle, jossa jokaista teemaa kohti kehitettiin sitä tukevia kysymyksiä. Kysymykset 
pyrittiin laatimaan niin, että ne pysyttelivät teemassa, mutta eivät johdatelleet vastaajia 
halutun laisiin tuloksiin eivätkä sitoneet vastausta. Tarvittaessa vastaajalle esitettiin 
tarkentavia kysymyksiä, mikäli tämä ei ymmärtänyt alkuperäistä kysymystä, tai avattiin 
alkuperäisen kysymyksen tarkoitusperää. Tässäkin haluttiin kuitenkin olla erittäin 
tarkkana, jotta vastaajalle ei muodostu mitään ennakkokäsitystä, joka voisi vaikuttaa 
hänen vastaukseensa. Vastaajille annettiin haastattelun tueksi apurunko, josta kävi ilmi 
mitä haastattelu koski ja miten teemat olivat jaoteltu. Haastattelupohja ja apurunko 
löytyvät gradun lopusta liitteistä.  

Haastateltavat pyrittiin valikoimaan siten, että työympäristö ja olosuhteet olisivat samat, 
mutta näkökulmat erit. Variaatiota haastateltavien välille saatiin heidän iän, sukupuolen 
ja ennen kaikkea käyttökokemuksen myötä. Haastateltaviksi valikoitui 6 julkisen 
sektorin lääkäriä, jotka kaikki käyttivät samaa potilastietojärjestelmää, johon sähköinen 
resepti oli integroitu. Taulukossa 2 on yhteenveto haastatteluista. Haastateltavien nimet 
on muutettu.  

Taulukko 2. Yhteenveto haastatteluista 

Sukupuoli Ikä Käyttökokemus Haastattelun 
kesto 

Haastatteluaika 

Maija 36 2 vuotta 30 min. 29.10.2015 

Ritva 42 2 vuotta 30 min. 29.10.2015 

Eetu 29 Alusta saakka 37 min. 29.10.2015 

Terhi 40 2.5 vuotta 30 min. 30.10.2015 

Liisa 29 3 vuotta 41 min. 30.10.2015 

Anne 55 Alusta saakka 30 min. 30.10.2015 

Taulukosta 2 on nähtävissä, että haastattelut tehtiin kahdessa osassa kahtena eri päivänä. 
Molemmille päiville oli varattu kolme haastattelua ja jokaisen kestolle aikaa n. 50 
minuuttia. Haastattelupaikkana toimivat haastateltavien omat työhuoneet, koska ei nähty 
syytä vaatia erikseen eri ympäristöä, vaan pikemminkin suorittaa ne mahdollisimman 
tutuissa olosuhteissa haastateltavan kannalta.  Haastattelut alkoivat aina haastattelun 
muodollisten asioiden läpikäynnillä, jota seurasi haastateltavan ohjeistus. 
Haastateltavalle annettiin ohjeistusrunko, jonka hän sai käydä läpi itsekseen ennen 
virallista nauhoitusta. Haastattelut nauhoitettiin sitä varten lainatulla digitaalisella 
nauhurilla ja varmuusnauhoitus suoritettiin älypuhelimella.  

Kaikki haastattelut litteroitiin nauhoituksien pohjalta kokonaisiksi tekstitiedostoiksi. 
Litteroitu materiaali kasattiin tuloksiksi ensimmäiseksi havainnoimalla päälöydökset ja 
yhtenäisyydet ja sitten lajittelemalla ne teemoittain.  
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6. Haastattelut ja analysointi 

Tässä luvussa käydään läpi ja analysoidaan tutkimuksen tulokset. Alaluvut on lajiteltu 
teemoittain samassa järjestyksessä, kuin ne käsiteltiin haastattelussa. Teemoja 
haastattelussa oli kuusi, jotka ovat palvelun laatu, informaation laatu, järjestelmän laatu, 
koettu helppokäyttöisyys, koettu hyödyllisyys, ja käyttöaikomus. 

6.1 Palvelun laatu 

Tuloksista käy ilmi, että lääkärit olivat saaneet perehdytyksen sähköisen reseptin 
käyttöön sen hetkisen työasemansa toimintaperiaatteiden ja resurssien mukaan. Myös 
lääkärin työn aloittamisajankohta vaikutti perehdyttämiseen. Liisa kuvaili saamaansa 
koulutusta seuraavasti: 

”No tuota, periaatteessa en ole saanut koulutusta alun perin ollenkaan, että ihan 
käytännön työn ohella harjoittelin sitä. Sitten kun vaihdoin toiseen terveyskeskukseen, 
niin sain siihen perehdytyksen, jossa käytiin läpi Effica-tietojärjestelmää ja samalla 
kerrattiin sähköisen reseptin käyttö. Eli perehdytys ja koulutus kestivät kaiken kaikkiaan 
muutaman tunnin yhteensä.”  

Ritvan saama koulutus oli myös ollut vähäistä:  

”Sairaalapuolella en yhtään ja tuota.. en sentään valehtele, sain sielläkin oisko ollut 
tunnin – kahden tunnin semmoisen luentosali koulutuksen.  

Koulutusta oli selvästi annettu enemmän niille, jotka olivat käyttäneet sähköistä reseptiä 
pitempään eli koulutusta annettiin enemmän käyttöönoton alkuvaiheilla. Vastanneista 
eniten koulutusta oli annettu Annelle, joka oli käyttänyt sähköistä reseptiä sen 
käyttöönotosta lähtien: 

”Joo kyllähän me saatiin silloin, kun tämä oli tulossa niin sitä koulutusta ja sitten oon 
käynyt niitä verkkokursseja mitä piti käydä kans, mutta enimmäkseenhän sitä sitten 
oppii kun alkaa käyttämään.”  

Vastauksista voidaan tulkita, että koulutusta oli annettu enemmän palvelun 
käyttöönoton alkuaikoina. Vastaajista ne, jotka olivat käyttäneet sähköistä reseptiä 2 
vuotta, olivat saaneet vähemmän perehdytystä sähköisen reseptin käyttöön, kuin ne 
jotka olivat käyttäneet sähköistä reseptiä käyttöönotosta asti.  

Vaikka haastateltavien perehdytys tapahtui vaihtelevasti, niin siihen oltiin 
pääsääntöisesti tyytyväisiä. Jatkokoulutusmahdollisuuksista saatiin sen sijaan 
ristiriitaista palautetta. Osa oli optimistinen, että koulutusta on tarvittaessa mahdollista 
saada, mutta toiset eivät tienneet niiden olemassaolosta tai sitten niitä olisi toivottu 
enemmän.  

Jatkokoulutusta mahdollisuuksien koettiin olevan rajallisia johtuen resursseista. Ohessa 
Liisan kommentti: 
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”Suurimmassa osassa tämä olisi ollut mahdollista, mutta joissakin sitten ei. Tämä 
johtui hyvin pitkälti siitä, miten terveyskeskuksella oli resursseja järjestää koulutusta.” 

Ritva puolestaan koki, että jatkokoulutusta olisi hyvä järjestää pari kuukautta 
käyttöönoton jälkeen, jolloin käyttäjä tiedostaisi omat ja järjestelmän ongelmakohdat ja 
osaisi reagoida niihin:  

”Mää en tiedä olisko sitä saanut, jos oisin kysynyt, mutta tuota aika hyvin sen kyllä 
kollegat oli ehtiny sitä treenaamaan puoli vuotta, niin aika hyvin sai sitten semmoisen 
käytännönläheisen, mutta sehän näissä on ongelmana mun mielestä aika kaikessa, että 
se koulutus tulee ennen kuin se otetaan käyttöön ja mun mielestä käytännössä pitäisi 
olla koulutus vaikka kahden kuukauden jälkeen kun sitä on käytetty, että mitä ongelmia 
siinä on huomannut tai miten vois toimia jossakin, että niitä ei välttämättä osaa 
semmosia asioita miettiä ennen kuin sitä käyttää” 

Tästä kommentista voidaan päätellä, että nainen halusi lisäkoulutuksen sijaan käyttöä 
tukevaa koulutusta. Kommentista voidaan myös päätellä, että käyttäjä oli avoin uudelle 
järjestelmälle eikä muutosvastarintainen, sillä perehdytyskoulutuksen yksi tarkoitus on 
esitellä järjestelmä käyttäjälle myönteisessä valossa.  

Eetu ei kokenut puolestaan tarvitsevansa lisäkoulutusta. Hänen mielestään 
lisäkoulutusta varten oli tarpeeksi materiaalia ja vertaistukea saisi tarvittaessa 
kollegoilta. Kaikista vastaajista juuri hänellä oli selvästi eniten aikaisempaa kokemusta 
tietotekniikasta, hän oli keski-iällisesti nuori ja lisäksi hän oli ollut tekemisissä 
sähköisen reseptin kanssa alusta asti. Ohessa hänen kommenttinsa: 

”No tuota noin, niin en kyllä koe tarvitsevani lisää koulutusta – tieto on mielestäni 
hyvin saatavilla ja sitä saa kyllä käytännönläheisesti tuosta seinän takaa yleensä. Ja 
sitten kun on Effica-pääkäyttäjät työpaikoittain, niin niillä on sitten vielä hivenen 
enemmän sitä koulutusta sen kanssa, että jos meinaa ruveta tökkimään se tosissaan, 
niin sieltä.” 

Haastateltavat toimivat vastausten perusteella hyvin omatoimisesti aluksi ongelman 
sattuessa. Ongelman ilmetessä haastateltavat lähes poikkeuksetta yrittivät ratkaista 
ongelman itse ja sen jälkeen kysyivät kollegoilta apua. Tämän jälkeen apua haettiin 
jokaiselle työasemalle määrätyltä Effica-tukihenkilöltä. Jokainen haastateltava turvautui 
vasta viimeiseksi ulkopuoliseen järjestelmätukeen. Tukipalvelut saivat kehuja 
asiallisuudesta, nopeudesta ja ystävällisyydestä. Yksi haastateltava oli kuitenkin saanut 
mielestään huonoa palvelua juuri silloin kun hän olisi sitä eniten tarvinnut. Kukaan 
vastaajista ei nykyään käyttänyt tai ollut koskaan käyttänyt järjestelmän käyttöön 
annettua manuaalia. Ohessa haastateltavien kommentteja: 

Eetu koki, että ongelman sattuessa hän on ensimmäiseksi yhteydessä kollegoihinsa ja 
haastavimmissa tapauksissa tekniseen tukeen: 

”Varmaan matalimmalla kynnyksellä se on naapurihuoneen lääkäri, mutta jos se on 
selkestä tämmöinen haastavampi tekninen ongelma, niin sitten se on se Effica-
pääkäyttäjä, joka on tämmöinen niin kuin terveysasemittain joka on vähän enemmän 
vihkiytynyt enemmän tai sitten jos siinä kohti ei töki, niin yleensä ongelma ei sitten ole 
enää yhtä ihmistä koskeva, vaan sitten laitetaan jonnekin ylempään tahoon sitten niin 
kuin ilmoitus, että kellään ei toimi.” 

Liisa oli ongelman sattuessa ollut yhteydessä Tiedon tekniseen tukeen sähköpostin 
välityksellä ja saanut ongelman selvitettyä nopeasti sitä kautta: 
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”On kyllä, se on ollut hyvä ja viimeksi kun esimerkiksi lähetin viestin keskellä päivää, 
niin sain vastauksen heti ja he korjasivat ongelman heti.” 

Ritva puolestaan oli ongelman sattuessa soittanut tekniseen tukeen, josta oli mielestään 
saanut huonoa palvelua. Tapaus oli sattunut noin vuosi sitten: 

”Siellä sanottiin, että sieltä Effica-puusta löytyy ohjeet. Koen, että jotenkin kun 
ajatellaan että kesken melko kiireisen työpäivän tapahtuu jotain, niin vähän tuntuu siltä, 
että lähenpä sieltä puusta etsiin nyt tietoja. Tästä on noin vuosi aikaa.” 

Anne ei ole tarvinnut teknistä tukea, vaan on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmat 
itsenäisesti: 

”Ei oo mittään manuaalia. Minä yritän uudestaan ja uudestaan ja sittenhän siinä on ku 
oottaa tarpeeksi aikaa, niin ne häipyy sieltä ja voi koittaa sitten uudestaan taas vähän 
ajan päästä.” 

Kommenteista käy ilmi, että ainakin nuoremmat vastaajista olivat olleet tekniseen 
tukeen yhteydessä ongelmien ilmetessä, kun taas ainoastaan yksi yli 40-vuotiaista 
vastanneista kertoi olleensa yhteydessä tekniseen tukeen. Vastanneista vanhin, 55-
vuotias nainen pyrki ratkaisemaan ongelmat aina itsenäisesti. Teknisen tuen palvelun 
laadusta oli ristiriitaisia kokemuksia. Yksi vastanneista oli ollut tukeen yhteydessä 
sähköisesti ja saanut palvelua nopeasti, kun taas toinen vastanneista oli kokenut 
puhelimen välityksellä saadun palvelun töykeäksi. Mielestäni tuloksista ei voida tässä 
tapauksessa päätellä, että sähköisen tuen palvelun laatu olisi mitenkään riippuvainen 
haastateltavan iästä, sukupuolesta, tai teknillisestä kokemuksesta vaan havaittava ero on 
tuen toteutuksessa toisen ollessa sähköinen lomake ja toisen puhelinkontakti.  

6.2 Informaation laatu 

Tuloksia tuli informaation laatuun koskien paljon ja tämä vaati tarkkuutta, että pystyttiin 
tekemään selvä ero koko potilastietojärjestelmän ja sähköisen reseptin tarjoaman 
informaation välille. Vastauksista käy ilmi, että etenkin informaatio lääkkeiden käytöstä 
pidettiin hyvänä ja selvänä. Erityisesti kehuja lääkehistorianäkymässä keräsi 
mahdollisuus tulkita lääkkeiden väärinkäyttö ja niiden asianmukainen käyttö, sekä 
keskushermostoon vaikuttava lääkitys. Lääkehankintalistaan toivottiin myös 
parannuksia.  

Liisa piti etenkin sähköisen reseptin kautta nähtävää lääkehistoriaa informatiivisesti 
hyvänä: 

”No siinä mielessä sähköinen resepti on hyvä, että pääsen sen kautta katsomaan sen 
koska niitä reseptejä on aikaisemmin uusittu ja onko se käyttö ollut asianmukaista. Eli 
jos on vaikka keskushermostoon vaikuttava lääke, niin sen näkee tietenkin paljon 
kätevämmin, kun paperiresepteistä ei voi aina tietää.” 

Maijan mukaan Effican lääkelista mahdollistaa informaatiota sen hetkisestä 
lääkityksestä ja mitätöidyistä lääkemääräyksistä:  

”Meillähän näkyy Efficalla lääkelista, jonka pitäis kertoa ajan tasalla oleva lääkitys ja 
sitten reseptikeskuksesta pääsen katsomaan sen.. ne tällä hetkellä voimassa olevat ja 
mitätöidyt sähköiset lääkemääräykset jos ne ei ole jostain syystä meidän lääkelistalla.” 
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Myös Ritva piti etenkin keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden informatiivisuutta 
tärkeänä. Hänen mielestään tähän oli tullut muutos mikä mahdollisti kyseisten 
lääkemääräysten tarkastelun nykyään: 

”Joo no se, että nyt on tullut onneksi tämä muutos, että saa mennä katsomaan ne PKV-
lääkkeet ja muut, niin sehän on se mitä me eniten mietitään, mutta erityisesti jos on lupa 
katsoa, niin kyllä sieltä minun mielestä hyvin löytyy.” 

Eetu puolestaan koki, että lääketiedot voisivat olla informatiivisempia. Hänen 
mielestään lääketietojen käytössä voitaisiin käyttää ICD-koodeja, jotka auttaisivat 
järjestelmää tunnistamaan paremmin lääkeristiriitoja. Hän myös toivoi informaatiota 
lääkkeiden ostotapahtumista: 

”Tietenkin jos ylipäätään siirryttäis käyttämään ICD-koodeja enemmän, niin sitten 
järjestelmä voisi hakea semmoisia niin kuin ristiriitaisuuksia siellä, että jos on joku 
diagnoosikoodi, että joku lääke on vastaaiheinen, niin sitten semmoista 
informaatiotahan järjestelmä voisi automaattisesti toimittaa.” 

”Toki tämmöinen niin kuin, että siinä vois olla mahdollista, että esimerkiksi lääkkeiden 
ostotapahtumat näkyisivät heti niin kuin oletuksena, mutta en tiedä onko se juridisesti 
mahdollista.” 

Haastateltavien mielestä järjestelmä ei tarjoa kaikkia vaadittavia tietoja sähköistä 
reseptiä kirjoitettaessa, vaan informaatio piti hakea useamman mutkan kautta. Joissakin 
tapauksissa tämä vaati koko reseptin kirjoittamisen aloittamisen alusta. Erityisen 
hidastavaksi ja turhauttavaksi koettiin lapsen painoon liittyvät seikat. 

Liisa koki hankalaksi, että tieto oli ripoteltu eri välilehdille. Hänen mielestään 
informaatio, kuten diagnoosikoodit, voisivat olla lueteltuna yhdelle sivulle, joka 
helpottaisi tiedonhaun määrää:   

”No periaatteessa joudunhan minä sitten katsomaan eri lehdiltä tietoa, kuten 
yleislääketieteen lehdeltä ja kasvun lehdeltä ja etsimään tietoja. Esimerkiksi joudun 
katsomaan mitä sairauksia on todettu ja näin, mutta että en sitten tiedä pystyykö tätä 
asiaa helpottamaan. Periaatteessa, jos nämä tiedot olisivat tehty mahdollisimman 
optimaalisesti saataville, niin tietyltä sivulta löytyisi kaikki diagnoosikoodit lueteltuna, 
joka tällä hetkellä teettää lisätyötä kerätä itse.” 

”Periaatteessa, jos nämä tiedot olisivat tehty mahdollisimman optimaalisesti saataville, 
niin tietyltä sivulta löytyisi kaikki diagnoosikoodit lueteltuna, joka tällä hetkellä teettää 
lisätyötä kerätä itse.” 

Lisäksi Liisa ja Maija toivat esille tapauksen, jossa reseptin teko täytyy aloittaa alusta, 
mikäli käyttäjä ei osaa ottaa huomioon potilaan ikää reseptiä kirjoittaessa: 

”Ongelma on kuitenkin, että esimerkiksi lapsi potilaan paino asia on sellainen mitä se 
niin kuin kysyy, mutta sitten kun olet avannut sen reseptin ja et ole muistanut katsoa sitä 
etukäteen, niin sitten joudut sulkemaan sen reseptin uudestaan ja katsomaan sen 
kasvukäyrän vaikka se lääkkeen annostelu ei olisi painosta riippuvainen.” 

”Joo no sehän siinä on, että siinä sitten kun mä meen sinne tekemään sitä E-reseptiä ja 
se on auki se akkuna siinä, niin munhan pittää tuota.. se on eri järjestelmä, niin jos mää 
haluan.. alle 12-vuotiaalle pittää panna paino, niin sen mää joudun sitten peruuttamaan 
ja kattomaan sieltä kertomuksesta ja kaikki mitä jos joudun kattomaan kertomuksesta 
välillä.” 
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Maija oli kokenut myös samanlaisia ongelmia, joissa reseptin kirjoittaminen piti aloittaa 
alusta, mikäli halusi käydä järjestelmästä katsomossa reseptin kirjoittamiseen tarvittavia 
tietoja erikseen: 

”Jatkuva yhdenlainen ongelma on se, että kun alkaa sairaskertomusjärjestelmän päällä 
tekemään sähköistä reseptiä, niin se vaatii sen prosessin tekemisen alusta loppuun eikä 
siinä välissä voi sieltä sairaskertomusjärjestelmästä käydä tarkistamassa mitään tietoa 
eli sitä ei pysty käyttämään sitä niin kuin esimerkiksi kertomustekstejä” 

Eetu kritisoi reseptin uusimisprosessia, jota varten järjestelmän tulisi tarjota enemmän 
tietoa valtakunnallisesti esimerkiksi, miten lääkkeitä on aiemmin ostettu, miten 
reseptejä on uusittu ja onko muita lääkityksiä: 

”Tosiaan tämä reseptin uusimisprosessi on kuitenkin kohtuullisen työllistävä 
valtakunnallisesti, niin sen toimivuutta minun mielestä voisi vielä kehittää. Korostuu se, 
että mahdollisimman ysinkertainen ja vähällä klikkaamisella pitäisi saada se prosessi 
vietyä läpi, että kaikki informaatio mitä tarvitaan uusimiseen, pitäisi saada heti 
hämmennettäväksi eli kertomusta pitää pystyä käyttämään ja sitten jos se olisi 
mahdollista juridisista syistä, niin saada tietoon miten on ostettu, milloin on viimeksi 
uusittu ja sitten mitkä on ne muut lääkkeet – onko jostain muualta PK-lääkkeitä tai 
muuta määrätty, joka sitten aiheuttaa ongelman suhteessa siihen uusintaan.” 

6.3 Järjestelmän laatu 

Kaikki haastateltavat käyttävät potilastietojärjestelmää, johon on integroitu sähköinen 
resepti. Vastauksista käy ilmi, että potilastietojärjestelmän ongelmat lähes poikkeuksetta 
heijastuvat myös sähköisen reseptin käyttöön. 

Liisa kirjoitti reseptit järjestelmän kaatuessa vasta potilaskäynnin jälkeen 
vastaanottoajan ulkopuolella:  

”Mutta niin, sitä tosi paljon käytetään niin, että sanotaan potilaalle että voit hakea ne 
lääkkeet vaikka huomenna. Eli tässä tilanteessa kun järjestelmä tilttaa, niin ei voi 
muutakaan kuin kirjoittaa reseptit myöhemmin.” 

Maijan mielestä järjestelmät ovat kaatuneet normaalia enemmän syksyn ja kesän 2015 
aikana.  Hänen havaintojensa perusteella koko Effica on kaatunut, eikä ainoastaan 
sähköisen reseptin kirjoitus-ominaisuus: 

”Onhan niitä ollut niitä kaatumisia ja musta tuntuu, että nyt tänä syksynä tai jotenkin 
kesän aikana niitä on ollut enemmän. Joo kaatuu koko Effica tai ettei voi käyttää.. tulee 
ilmoitus ettei reseptiä voi nyt käyttää ja hoksaakinhan sen.” 

Sähköinen reseptin käyttö vaatii sen käyttäjältä tunnistaumisen, jonka käytössä 
haasteltavilla on ollut ongelmia. Suurin ongelma on se, että tunnistautuminen ei toimi 
halutulla tavalla ja liian moni peräkkäinen tunnistautumisyritys kaataa järjestelmän. 
Tämän lisäksi vastaajat kokivat, että istunnon kesto voisi olla pitempi. 

Maijalla oli ollut ongelmia tunnistautumislaitteen kanssa, koska järjestelmä ei 
tunnistanut hänen tunnistautumiskorttiaan ja pyysi syöttämään sen vain uudestaan. 
Lisäksi järjestelmä saattoi kaatua prosessin aikana täysin: 

”Kun alan kirjottamaan reseptiä, niin vaikka kortti on tunnistustautumislaitteessa koko 
ajan, niin järjestelmä käskee syöttämään kortin uudestaan. Kun otan kortin pois ja 
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syötän sen uudestaan, niin se ei vieläkään rekisteröi sitä uudestaan, vaan sitten se voi 
kysyä vaikka 30 kertaa esimerkiksi uudestaan sitä. Useimmiten se alkaa toimia vaikkapa 
viiden kerran jälkeen kuitenkin, mutta sitten on se tilanne kun järjestelmä lopullisesti 
”tilttaa”.” 

Anne koki että 30 minuutin aikakatkaisu istunnolle, jonka jälkeen hänen täytyy 
kirjautua joka kerta uusiksi, on liian lyhyt. Lisäksi hän ilmeisesti on saanut lukittua 
järjestelmän yrittämällä kirjautumista liian nopeaa, mikä on lukinnut järjestelmän myös 
30 minuutiksi: 

”No se tunnistautuminen.. mää en tiedä oonko mää liian nopea tai jotain.. Tää tosiaan 
nakkaa ulos.. oliko se puoli tuntia se aika mikä on niin sitten sitä saa napsutella monta 
kertaa, mutta se johtuu varmaan siitä, että mää liikaa hättäilen, mutta siinä on joku 
semmonen mihin voi kulua sitä aikaa kans kun lyö sitä korttia takasin ja paina ok ja..  

Maija koki myös, että 30 minuutin aikakatkaisu on liian lyhyt. Hänen mielestään 
järjestelmän tai potilastietojen turvallisuus ei ole vaarassa, koska järjestelmään on 
olemassa kuitenkin erikseen pin-koodi. Tämä mielestäni osoittaa, että järjestelmän 
turvallisuuteen luotetaan ja koetaan, että tunnistautuminen on ehkä jopa ylimitoitettu ja 
hidastaa itse lääkärin työtä:  

Niin siihen menee sitä aikaa tosiaan taasen sitten, että en tiiä, mutta kait se sen 
tietosuojan ja muiden ettei se voi olla pitempi se aika kuin 30 minuuttia. Se ois kyllä 
mahtava, kun se vois olla koko päivän siinä, koska kyllähän ne on kuitenkin ne pin-
koodit, että eikai sinne kukkaan voi.” 

Ritvan mukaan istunnon vanhentuminen haittaa vastaanottotyötä ja se on Efficassa 
lyhyempi kuin esimerkiksi toisessa potilastietojärjestelmässä, Eskossa:  

”Esimerkiksi ku me tässä praattaillaan ja jos mää tolle tulevalle potilaalle haluan 
kirjoittaa reseptin, niin todennäköisesti se ilmoittaa, että istunto on vanhentunut. 
Efficassa tosi nopeesti tekee sen, kun Eskossa se saa olla koko päivän tuossa ja se 
istunto ei vanhene, että sitten siihen tulee sitä, että poista kortti ja klikkaat ja laita 
kortti.” 

Myös Terhi ukois, että ongelma tunnistautumisessa johtuu henkilökortista: 

”No tuota joo, siinä on aina välillä semmosta ongelmaa, että se ei lue sitä korttia, mutta 
sekin yleensä palautuu siten kun käyttää ne ohjelmat alhaalla.” 

”No joskus se jää siihen kohti, kun kysytään allekirjoitusta ja tunnuslukua ja on 
lähettämässä reseptiä eteenpäin. Joskus se antaa myös jotain tekstiä tässä tilanteessa, 
että ei pystytä lähettään tai järjestelmä virhe tai vastaavaa.” 

Vastaajilla on myös kommenttien mukaan ollut erinäisiä teknillisiä ongelmia reseptien 
uusimisen kanssa. 

Ritva oli huomannut, että järjestelmään oli jäänyt sinne kuulumaton resepti ja ratkaisu 
tähän on vain odottaa, että sille tehtäisiin jotain, koska ilmeisesti lääkärit eivät itse voi 
asiaan puuttua tai eivät halua. Tämän lisäksi järjestelmä ei toisinaan ole antanut uusia 
reseptiä, jos uusittavia reseptejä on useampi kerrallaan.  

”Joo on ja niitä on aina välillä semmosia ihan merkillisiä, että sinne jää kummitteleen 
jonkun potilaan resepti. Ja tuota usein se tulee jätettyä sinne listalle odottaan, että 
häviääkö se itsestään vai selvittääkö joku toinen sen. Että on jotain semmoisia ja nytkin 
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muistan, että tässä varmaan muutamien viikkojen sisällä oli joku potilas jolta oli 
useempi resepti uusittavana. Se anto siihen vaiheeseen uusia ne, että rupee lähettämään 
niitä ja sitten kun lähetti, niin yksi kerrallaan se ilmoitti siitä reseptistä jonkun errorin 
syystä tai toisesta.” 

Myös muilla haastateltavilla oli ollut ongelmia reseptin uusimisen kanssa. Annella 
järjestelmä ei antanut uusia reseptiä syystä, että se oli kuukauden vanhempi kuin aiempi 
kirjoitettu voimassaoloaika. Ohessa hän toteaa seuraavaa: 

”Se on minun mielestä suuri ongelma se, että ne reseptit ovat voimassa 16 kk ja sitten 
kun potilas tulee uusimaan semmoista, mikä on 17kk vanha, niin se ei anna uusia sitä. 

Järjestelmä on myös ajoittain koettu hitaaksi, jos potilaan reseptilista on pitkä. Ohessa 
nainen, 29 toteaa seuraavan laisesti: 

”.. sitten ne joilla on hirveen paljon reseptejä, kun ne siellä säilyy sen 36 kuukautta vai 
kuinka kauan ne säilyy, niin niillä tietenkin jos pitää mennä katsomaan niitä 
reseptikeskustietoja, niin se rullaa kyllä tosi kauan kestää kun se aukeaa.” 

Maija koki järjestelmän hitaaksi tilanteissa, joissa potilaalla oli tosi paljon lääkkeitä 
käytössään ja syötettynä järjestelmään. Ohessa hänen kommenttinsa: 

”Jos on semmoinen ihminen jolla on tosi paljon lääkkeitä, niin järjestelmä hakee sitä 
tosi kauan. Sitten oli myös yksittäinen asiakas, jolle ei pystytty katsomaan hänen 
lääkehistoriaansa, joten ei tiedetty kuinka paljon hän on käyttänyt lääkettä. Tästä 
johtuen ei voitu uusia reseptiä, koska kyseessä oli keskushermostoon vaikuttava lääke. 
Sitten Effica-tuesta saatiin ohje, että pitää rajata se aika alle vuodeksi vaikkapa 
muutamaksi kuukaudeksi, niin sitten se suostui hakemaan ne.” 

Terhi oli huomannut saman. Ohessa hän toteaa: 

”Se jää joskus miettimään, kun hakee niitä potilaan lääkemääräyksiä 
reseptitietokeskuksesta, niin sitä se saattaa joskus ladata pitkään.” 

Yleisesti ottaen sähköisen reseptin käytön toivottiin olevan automatisoidumpi, sillä 
kaikki järjestelmässä käytetty aika esimerkiksi ikkunoiden sulkemisiin ja välilehtien 
selailuun koettiin olevan pois vastaanottoajasta. Eetu toteaa seuraavaa: 

”Mutta semmosia niin kuin jotakin automatismeja olisi periaatteessa voinut ehkä sinne 
niin kuin semmosia olettamuksia laittaa ja jotka voisivat sitten mahdollisesti vähentää 
sitä niin kuin käsityömäärää. Elikkä voisi minimoida klikkauksia, koska se 
ylenmääräinen klikkaus pidentää osaltansa jokaista tapahtumaa ja sitten kun on kyse 
tapahtumasta, joka toistuu päivän aikana monta kertaa, ja hyvin monta kertaa jos on 
kyse vaikka reseptin uusinnasta, niin siinä tulee hirvittävän paljon sitä samaa.” 

6.4 Koettu helppokäyttöisyys 

Haastateltavilta kysyttiin kokevatko he sähköisen reseptin olevan käytännöllisempi, 
tehokkaampi ja toimivampi kuin paperinen versio. Anne vastasi seuraavasti: 

”On. Ehdottomasti. Paitsi, että sitten kun tulee, niin ollaan kädettömiä, kun se kaatuu se 
systeemi, mutta se parantaa tosi paljon sitä lääketoiminnallisuutta ja pääsee näkemään 
vähän mitä lääkkeitä potilas on hakenut ja mitä se on hakenut muualta ja tämmösiä. Se 
on tosi suuri etu. ”  
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Myös Ritva oli yksiselitteisesti sähköisen reseptin kannalla. Ohessa hänen 
kommenttinsa: 

”Kyllä mää oon kääntynyt kannattaan tätä sähköistä reseptiä.”  

Eetu vertaili sähköisen reseptin käytännöllisyyttä, tehokkuutta ja toimivuutta paperiseen 
versioon seuraavasti: 

”Perinteiseen paperiseen reseptiin verrattuna, niin käsin tekeminen on hyvin hidasta ja 
kaiken lisäksi epäluotettavaa, koska siihen taltioituva informaatio on vähän 
käsialariippuvaista. Tulostettuna periaatteessa on toimiva, mutta kun käytännöllisyyttä 
miettii, niin sähköinen resepti on käytännöllisempi, kun ei tarvi säilöä niitä 
paperilappusia, informaatio pysyy hyvässä paikassa, tehokkuus on mun mielestä 
parempi, kun ei tarvitse sitä toistuvaa tulostamista, ja semmoinen yleinen toimivuus, 
niin se on sähköriippuvaista, mikä on sitten ongelma jos tietoliikennejärjestelmissä 
tulee ongelmia niin siinä vaiheessa lääkkeet eivät vaihda omistajaa ja se voi olla 
jossakin suhteessa hyvinkin ongelmallista. 

Elikkä pidän sitä kyllä niin kuin melkein joka kohdassa parempana, mutta ei tarkoita 
sitä etteikö sitä voisi vielä kehittää.” 

Sähköisen reseptin käyttöön on määrätty direktiivejä ja säädöksiä, jotka aiheuttavat 
turhaa työtä vastaajien mielestä. Haastateltavat toivoivat eri tahojen keskinäistä 
integroitumista enemmän.  

Anne piti suurimpana ongelmana saman minkä hän totesi järjestelmän laatuun liittyen, 
että reseptin uusintaa koskevat ajalliset rajoitukset ovat liian tiukat verrattuna paperiseen 
versioon. Ohessa hänen kommenttinsa: 

”Se on minun mielestä suuri ongelma se, että ne reseptit ovat voimassa 16 kk ja sitten 
kun potilas tulee uusimaan semmoista, mikä on 17kk vanha, niin se ei anna uusia sitä.” 

Eetu totesi seuraavaa kysyttäessä ulkopuolisista esteistä tai hidasteista liittyen sähköisen 
reseptin käyttöön: 

”No minun mielestä tämä on hyvä systeemi, joka ei varsinaisesti niin kuin mikään 
yksittäinen taho ei sitä hidasta, mutta välillä mietityttää, että oltaisiinko näitä kaikkia 
tämmöisiä niin kuin samaan kategoriaan kuuluvia toimia pystyttäisiinkö niitä nivomaan 
samaan rakenteeseen niin, että meillä ei olisi hirveän paljoa päällekkäin tavallaan 
montaa tahoa jotka sitten samaa asiaa toimittaa. Väestörekisterikeskus hoitaa jotakin 
asiaa eli huolehtii niin kuin rekisteristä ja Valvira taas sitten huolehtii omasta 
rekisteristään ja sen synkronoimisesta sitten Väestörekisterikeskukseen ja sitten siinä 
välissä on vielä tunnistautumisia ja muita. Niitä voitaisiin miettiä voitaisiinko 
integroida jotenkin niin kuin, että olisi yksi massiivinen rekisteri, joka hoitaa vaikka 
sitten niin kuin, että Valvira tavallaan rekisteripalvelut. Eli vaikka rekisteripalvelut 
hoitaisi väestörekisterikeskus ja Valvira hoitaisi vain sitä valvontatehtävää eikä pitäisi 
yllä rekisteriä.” 

6.5 Koettu hyödyllisyys 

Sähköinen resepti ei suoranaisesti kenenkään haastateltavien mielestä nopeuta reseptin 
kirjoittamista tai sen uusimista paperiseen versioon nähden, mutta esimerkiksi 
toimintaprosessi koetaan perusteellisemmaksi sähköisessä reseptissä. Ohessa Ritvan 
kommentti: 
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”Mää luulen, että reseptin uusiminen on hitaampaa, mutta me tehdään se nyt oikein. 
Elikkä aikaisemminhan sitä saatettiin kahvipöydässä ja leimat perään ja tarkistamatta 
sen kummemmin hakeeko potilas ja onko siellä jotain, että nythän me aina mennään 
sinne sairaskertomukseen, että se on siinä mielessä ehkä tervetullut hidastuminen.” 

Liisa koki paperisen version nopeammiksi kuin sähköisen reseptin, jos uusittava 
reseptejä oli esimerkiksi monta. Ohessa hänen kommenttinsa: 

”Kirjoitin paperisia reseptejä ihan työuran alussa jonkin verran ja varsinkin 
pienemmässä terveyskeskuksessa oli tosi paljon uusittavana paperisia ja olihan se 
periaatteessa tosi nopeaa, kun vain laitoit nimmarin ja leiman siihen. Toki siihen 
sisältyi sitten riskejä, että piti katsoa tarkemmin sitten mitä määräsi. Esimerkiksi jos 
määräsi vaikka E-pillerit, niin pitää katsoa onko potilas käynyt joskus kontrollissa tai 
voiko sillä olla jokin vasta-aihe sen lääkkeen käyttöön. Näitä kaikkia pitäisi aina 
miettiä, että siinä mielessä on vähän vaarallistakin, että niitä vaan uusittiin.” 

Haastateltavien mielestä sähköinen resepti on tuonut hyödyllisyyttä työhönsä. 
Esimerkiksi yhteistyö apteekkien ja apteekkien järjestelmien kanssa koettiin hyväksi. 
Terhi oli seuraavaa mieltä:  

”No on se ihan sulavaa ja sitten sitä tavallaan helposti menee suoraan apteekkiin 
viestiä, että jos reseptiä ei uusita tai ja potilaalle viesti. ” 

Eetu mielsi sähköisen reseptin yksiselitteisemmäksi kuin sähköisen reseptin ja on sitä 
mieltä, että reseptit pysyvät paremmin tallessa sähköisenä kuin paperisina: 

”No kyllä se ehkä semmoista niin kun yksiselitteisempää, että on tavallaan vaikka sitä 
reseptin uusimisprosessia, niin siitä kuitenkin syntyy logikirjamerkinnät ja tavallaan 
voidaan selvittää miten se paperi siellä on mennyt, kun taas siinä vaiheessa kun meillä 
pyörii papereita joka kaikilla pöydillä epämääräisissä pinoissa, niin ei ollut tavatonta, 
että joku lappu hukkuu ja sitten niitä tehdään uudestaan.” 

Vastaavasti järjestelmän koetaan hankaloittaneen esimerkiksi reseptin kirjoittamista eri 
sairaalahoitopiirien asiakkaille. Ohessa Maijan kommentti: 

”Sähköinen resepti on hyvä, mutta se mitä tietenkin kaipaa on, että jos tekee mieli 
hoitaa omia sukulaisia, jotka asuu eri sairaanhoitopiirissä, niin siihen ei ole 
mahdollisuutta kun se pitää sen järjestelmän kautta mennä, että toisaalta hoitakoot 
heidän omat lääkärit heitä, mutta joskus jotain kipulääkereseptejä tai jotain vois 
aatella, että laitetaanpa meneen, niin ne on sitten niitä puhelin tai paperimääräyksiä.”  

Haastattelussa kysyttiin sähköisen reseptin myötä saatavasti taloudellista hyödyistä. 
Ohessa Eetun kommentti: 

”Joo kyllä sitä paperia pyörii vähemmän siinä varmaan periaatteessa kun massa on 
kuitenkin suuri, niin sillä on jonkun verran taloudellista merkitystä. Se on varmaan ihan 
oikea suunta jos miettii sitten näitä, no se ei varmaan ole taloudellinen hyöty, mutta toki 
nyt tämmöisestä hallinnollisesti näkökulmasta, niin tosiaan tämmöinen, että syntyy 
lokimerkinnät siitä, että mitä on jossakin välissä tapahtunut ja tuota se kyllä sinänsä 
parantaa ainakin jälkikäteen, jos pitää selvittää jotakin, niin siitä jää jälki. Mutta 
semmoista niin kuin tuotantotaloudellista tehokkuuden lisää, niin sitä on ehkä vaikea 
sanoa muuta kuin, että enemmän tämmösiä hoidollisia hyötyjä.” 

Vastauksesta voidaan tulkita, että lääkäri ajattelee kustannustehokkuutta oman työnsä 
kautta, eikä osaa ottaa kantaa tuotantotaloudellisiin vaikutuksiin.  
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Haastateltavat olivat hyvin yksimielisiä järjestelmän potilasturvallisuudesta. He kokivat, 
että potilasturvallisuus on parantunut sähköisen reseptin myötä eikä heillä ollut omasta 
näkökulmastaan katsottuna epävarmuutta järjestelmää tai tietojen sähköistä käsittelyä 
kohtaan. Ohessa Eetu toteaa seuraavaa: 

”No tietoturvallisuuskysymykset mun mielestä jos potilaan turvallisuudesta puhutaan, 
niin tietoturvallisuus on vähemmän tärkeä asia kuin mahdollinen virheellisestä 
lääkehoidosta aiheutuvat haitat, että kyllä minä sitä mieltä oon, että sitten kun 
saavutettavat hyödyt siitä, että ne Kanta-palveluun kerätään, niin on ehdottomasti 
suuremmat kuin semmoiset mahdolliset tietoturvariskit.” 

Myös Maijan mielestä sähköinen resepti on parantanut potilasturvallisuutta eikä hän ole 
huolissaan arkaluontoisten asioiden joutumisesta vääriin käsiin. Ohessa hänen 
kommenttinsa: 

”Onhan se auttanut potilasturvallisuutta ilman muuta just niiden päällekkäisyyksien ja 
muiden juttujen takia. Potilasturvallisuusasioissa rekisterinpitäjä on Kela, joten luotan 
siihen. Itselläni ei oo huolestuneita ajatuksia arkaluontoisten asioiden joutumisesta 
vääriin käsiin, mutta potilaillahan on.” 

Ritva luottaa myös järjestelmään, vaikka ei omasta mielestään paljoa tiedä 
tietomurroista tai niihin liittyvistä turvallisuuskysymyksistä:  

”Mää sen verran luotan tavallaan.. En tiiä toki varmaan on hakkereita tai semmosia 
joilla on taidot mennä sinne, mutta mää en osaa sitten arvioida sitä kuinka turvallinen 
tämä on mutta, ei ole tullut semmoista oloa.” 

Myöskään Liisa ei kyseenalaistanut järjestelmän turvallisuutta kysyttäessä 
arkaluontoisten tietojen käsittelystä: 

”No enpä ole oikeastaan osannut kyseenalaistaa sitä, että olen aika sokeasti luottanut 
siihen.” 

6.6 Käyttöaikomus 

Haastateltavilta kysyttiin, haluaisivatko he käyttää sähköistä reseptiä sellaisenaan, palata 
aikaisempaan paperiseen versioon tai valitsisivatko he kenties jonkun kolmannen 
vaihtoehdon. Pääsääntöisesti vastaajat haluaisivat käyttää nykyistä järjestelmää 
paranneltuna. Terhi nosti esiin suunnitelmissa olevan mobiilijärjestelmän, josta hän oli 
kuullut mainittavan:  

”No en tiiä, ehkä tulevaisuudessa joku mobiilivarmenne juttu, että ei tarvi välttämättä 
sitä potilastietojärjestelmää vaan, että lääkäri pystyy vapaa-ajallakin tarvittaessa.”  

Liisan mielestä nykyisen järjestelmän tehokkuutta ja nopeutta haittaa erityisesti 
tunnistautumis-vaihe. Hänellä oli ristiriitaiset tuntemukset juuri tämän, jo aikaisemmin 
mainitun tunnistautumis-ongelman takia, joka on saanut hänet kyseenalaistamaan koko 
sähköisen reseptin olemassaolon tärkeyden. Ohessa hänen kommenttinsa: 

”Mitään kolmatta vaihtoehtoa en nyt oikein tiedä, mutta tietenkin aina haaveilen siitä, 
että nykyinen järjestelmä toimisi tosi nopeasti ja tehokkaasti ja loppuisi tuo 
tunnistamisongelma. Toivoisin, että järjestelmä olisi sellainen, että kun kerran aamulla 
avaat koneen ja yhden kerran tunnistaudut, mutta se ei vain tapahdu niin. Jos 
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järjestelmä toimisi näin, niin olisin erittäin tyytyväinen ja sitten on nämä yksittäiset 
tapaukset jolloin toivon ettei sitä olisi olemassakaan.” 

Eetu ehostaisi nykyistä järjestelmää eikä toivoisi mitään kokonaisvaltaista uudistusta tai 
täysin eriä järjestelmää. Hänen mielestään järjestelmässä on tällä hetkellä enemmän 
hyvää kuin huonoa, mutta kehitettävää on:  

”Sähköistä reseptiä nykyisellään, mutta toki soisin, että sitä vielä jalostettaan. Että en 
kyllä jäisi tyytyväisenä odottamaan jos tehtäisiin joku valtava kokonaismullistus, joka 
on täysin erillainen taas mahdollisesti. Että kyllä sitä niin kuin olemassa olevaa 
järjestelmääkin kannattaa kehittää. Minun mielestä siinä on nykyisellään enemmän 
hyvää kuin huonoa, että jos siirtymää ajattelee. 

Eetun mielestä sähköisen reseptin ja paperisen version rinnakkainen käyttö on lähinnä 
sekoittava tekijä tällä hetkellä: 

Mahdollisimman vähäinen päällekkäisten järjestelmien käyttö varmaan vielä tukee sitä, 
että toimii paremmin, että niin kauan kuin meillä on paljon paperireseptejä vielä 
pyörimässä siinä sähköisten ohella, niin se on lähinnä sekoittava tekijä.” 

Myös Anne ehostaisi nykyistä järjestelmää: 

”No kyllähän mää tietenkin sähköistä reseptiä haluaisin käyttää, mutta siinä ois niitä 
muutamia juttuja mistä onkin puhuttu. Haluaisin ehostaa nykyistä järjestelmää.” 
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7. Pohdinta 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten julkisen sektorin lääkärit kokevat sähköisen 
reseptin käytön osana potilastietojärjestelmää, johon sähköinen resepti on myöhemmin 
integroitu. Sähköinen resepti voidaan toteuttaa omana järjestelmänään tai sitten se 
integroidaan käytössä olevaan potilastietojärjestelmään tai vielä isompaan 
terveydenhuollolliseen tietojärjestelmään, jossa on myös oma potilastietorekisteri. ( 
DesRoches & muut, 2010; Jariwala & muut, 2013.) Häyrisen ja muiden (2008) mukaan 
potilastietojärjestelmää käyttävät terveydenhuollon eri osa-alueiden ammattilaiset, kuten 
lääkärit, sairaanhoitajat, radiologit, farmaseutit, laborantit, laboratorioteknikot ja 
röntgenhoitajat. Tässä tutkimuksessa tutkittiin sähköisen reseptin käyttöä lääkärin 
näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena ja 
haastattelemalla yleislääketieteeseen erikoistuneita julkisen sektorin lääkäreitä, jotka 
käyttävät työssään potilastietojärjestelmää, johon sähköinen resepti on integroitu.   

Tutkimuksen tutkimuskysymys oli: 

Mitkä ovat julkisen sektorin lääkärin kokemukset sähköisen reseptin käytöstä? 

Tutkimuskysymystä tukevat apukysymykset ovat: 

Kokevatko haastateltavat sähköisen reseptin käytännöllisemmäksi, tehokkaammaksi ja 
toimivammaksi, kuin käsinkirjoitetun paperisen version? 

Onko lääkäreissä havaittavissa muutosvastarintaa sähköisen reseptin käyttöön liittyen? 

Miten lääkärit suhtautuvat arkaluontoisten potilastietojen sähköiseen käsittelyyn ja 
potilasturvallisuuteen? 

Tutkimuksessa käytettiin Pain ja Huangin (2011) kehittämää mallia, joka yhdistelee 
DeLonen ja McLeanin (2003) päivitetyn tietojärjestelmän onnistumismallin ja 
Venkateshin ja Davisin (2000) teknologian hyväksymismallin. Malli toimi tutkimuksen 
viitekehyksenä, josta myös muodostettiin teemahaastattelulle ominaiset teemat. Näiden 
teemojen avulla pyrittiin selvittämään, miten lääkärit arvioivat sähköisen reseptin 
onnistuneen tiedon, palvelun ja järjestelmän laadun suhteen, sekä miten lääkärit kokevat 
hyötyvänsä sähköisestä reseptistä työssään ja koetaanko sähköinen resepti 
helppokäyttöiseksi vai päinvastoin. Näihin teemoihin nojaten haluttiin tietää, mikä on 
lääkärin sähköisen reseptin käyttöaikomus eli haluaisivatko he käyttää sähköistä 
reseptiä nykyisellään, luopua siitä ja palata takaisin käsinkirjoitettuun paperiseen 
reseptiin, vai onko heillä jokin kolmas vaihtoehto.  

Sähköisen lääkemääräyksen ensisijainen pyrkimys oli vähentää terveydenhuollollisia 
virheitä ja auttaa havaitsemaan lääkeristiriidat (Ammenwerth & muut, 2008; 
Kansallinen terveysarkisto, 2014; Jariwala & muut, 2013). Tämän lisäksi sähköisellä 
reseptillä pyrittiin parantamaan potilasturvallisuutta, parantamaan yhteistyötä 
apteekkien ja klinikoiden välillä, ja olemaan kustannustehokkaampia (Bell & muut, 
2004; Suomen kuntaliitto, 2011). Valdesin ja muiden (2008) mukaan sähköiseen 
terveydenhuoltoon siirtymisellä voidaan saavuttaa suoraa taloudellista hyötyä. 
Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että julkisen sektorin lääkärit suhtautuivat 
potilasturvallisuuteen hyvin luottavaisesti. Vastaajien välillä oli variaatiota tietoteknisen 
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osaamisen, iän ja sähköisen reseptin käyttöajan suhteen, joka vaikutti siihen, kuinka 
hyvin vastaaja ymmärsi tietoturvallisuuden merkityksen. Käyttäjät luottivat 
yksimielisesti potilastietojärjestelmä Effican, sähköisen reseptin ja Kelan 
reseptikeskuksen tietoturvallisuuteen. Käyttäjät kokivat, että sähköinen resepti on 
parantanut potilasturvallisuutta vähentämällä päällekkäisiä lääkemääräyksiä ja 
helpottamalla reseptien käsittelyä paperiseen versioon verrattuna. Tutkimuksen 
tuloksista voidaan todeta, että julkisen sektorin lääkärit pitivät yhteistyötä apteekkien ja 
apteekkien järjestelmien kanssa hyvänä. Vastauksista ilmenee, etteivät lääkärit osanneet 
ottaa kantaa sähköisen reseptin tuotantotaloudellisiin hyötyihin (Taulukko 3). 

Taulukko 3. Yhteenveto aiemmista tutkimustuloksista. 

Aiempi tutkimustulos 

1. Potilastietojen toimittaminen kokonaisuudessa on hyvin riskialtista 
potilasturvallisuuden kannalta, mutta helpottaa lääkärin työtä huomattavasti. 
Potilasturvallisuus ja lääkärin työn tehostaminen eivät suoranaisesti tue toisiaan 
täysin millään osa-alueella, mutta esimerkiksi yhteisestä potilastietokannasta on 
suuri hyöty lääkärille reseptiä kirjoittaessa potilasturvallisuutta suuresti 
riskeeraamatta. (Bell & muut, 2004) 

2. Sähköisen reseptin heikkouksia on lääkehintojen epäselvyys, hankalat 
lääkevalinnat, ja ainoastaan yhden potilaan tietojen käsittely kerralla. (Hellström 
& muut, 2009) 

3. Positiivisin kuva sähköisestä reseptistä oli niillä, jotka olivat käyttäneet yleisesti 
heidän nykyistä potilastietojärjestelmäänsä pisimpään ja kirjoittaneet sen avulla 
sähköisiä reseptejä. (Hellström & muut, 2009) 

4. Sähköisen reseptin kirjoitusmahdollisuuksia voidaan rajata lääkemääräyksiä 
valvovien virastojen toimesta, mikä hankaloittaa lääkärin 
toimintamahdollisuuksia. Suurimpia syitä sähköisen reseptin käytön 
lopettamiseksi lääkäreillä on järjestelmälliset, työnkululliset, ajankäytölliset ja 
apteekkien järjestelmien toiminnalliset ongelmat. (Jariwala & muut, 2013) 

5. Sähköisellä reseptillä pystytään ennaltaehkäisemään huomattavasti paremmin 
lääkemääräyksellisiä virheitä ja havaitsemaan lääkeristiriidat. (Ammenwerth & 
muut, 2008; Rothschild, 2004; Eslami, Abu-Hanna & De Keizer, 2007; 
Kuperman & Gibson, 2003; Georgiou, Williamson, Westbrook & Ray, 2006.) 

6. Sähköisen reseptin implementoinnilliset ongelmat käyttäjän näkökulmasta 
liittyvät yleensä teknisiin ja suunnitelmallisiin huoliin, yhteen toimivuuteen, 
sisällön relevanttiuteen, suhtautumiseen, tehokkuuteen ja resursseihin. (Gagnon 
& muut, 2014) 

7. Sähköisen lääkemääräysjärjestelmän ja terveydenhuollon tietojärjestelmän 
onnistuneessa implementoinnissa on tärkeää, että lääkäreillä on positiivinen 
asenne, aikaisempaa kokemusta sähköisestä lääkemääräyksestä ja tulevaisuuden 
käyttöaikeita terveydenhuollon tietojärjestelmälle. Sähköisen 
lääkemääräysjärjestelmä implementointi epäonnistuu hyvin useasti tiedon 
puutteeseen. Lääkärit tiedostavat, että järjestelmällä voidaan parantaa 
tehokkuutta ja turvallisuutta, mutta heillä ei ole tarpeeksi tietoa implementoinnin 
käytännön järjestelyistä ja siitä, miten se vaikuttaa heidän työnkulkuunsa. 
(Crosson & muut, 2008)  
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Taulukosta 3 voidaan nähdä jo aiemmin luvussa 2.4 esitetyt aiemmat tutkimustulokset 
liittyen sähköisen reseptin käyttöön, implementointiin, muutosvastarintaan ja 
potilasturvallisuuteen. Tulokset ovat numeroitu, niin että ne vastaavat aihealueeltaan 
taulukossa 4 esitettäviä löydöksiä. Kaikki tutkimustulokset on rajattu niin, että ne 
pyrkivät vastaamaan tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin ja ottamaan huomioon 
tutkimusongelman. Taulukossa 4 on esitelty tämän tutkimuksen tutkimustulokset 
liittyen sähköiseen reseptiin.  

Taulukko 4. Yhteenveto tutkimuksen löydöksistä 

Löydös 

1. Potilasturvallisuuden ei ajateltu olevan ristiriidassa lääkärin työn tehostamisen 
kanssa. Haastateltavat kokivat potilasturvallisuuden parantuneen sähköisen 
reseptin myötä eikä haittaavan lääkärin työtä. Vastauksista on huomattavissa, 
että osa järjestelmää koskevista byrokraattista säädöksistä hidastaa lääkärien 
työtä, jotka voivat johtua järjestelmän tehostetusta potilasturvallisuudesta. 

2. Lääkelistaa ja sen informatiivisuutta pidettiin hyvänä. Tuloksista on nähtävissä, 
että vastaajat toivoivat parannuksia informaation saatavuuteen ja jäsentelyyn, 
koska informaation koettiin olevan hajautettu liian moneen paikkaan, tällä 
hetkellä. 

3. Käyttäjien iällä tai sähköisen reseptin käytön määrällä, ei ollut 
muutosvastarinnallista vaikutusta sähköisen reseptin käytössä. 

4. Vastaajat kokivat aikakatkaisurajan olevan liian lyhyt ja reseptinuusintaan 
liittyvät vanhenemisajat liian tarkat, jotka hidastavat lääkärin työtä. 
Vastauksista käy ilmi, että nämä seikat koettiin hidastavaksi tekijöiksi, mutta 
eivät ole syy järjestelmän käytön lopettamiselle.   

5. Haastateltavat olivat yksimielisesti sitä mieltä, että sähköisellä reseptillä 
pystytään ennaltaehkäisemään lääkkeiden väärinkäyttöä ja havaitsemaan 
lääkeristiriidat. Haastateltavat, joilla oli kokemusta tietojärjestelmien käytöstä, 
toivoivat lääketietoihin vielä tarkempaa ja oleellisempaa informaatiota. 

6. Osa haastateltavista oli ollut työelämässä implementoinnin yhteydessä 2 vuotta 
sitten.  Haastateltavista ei ole huomattavissa tai vastauksista ei käy ilmi, että 
implementoinnin yhteydessä olisi ollut vastaavanlaisia) 

7. Sähköisen reseptin implementoinnin yhteydessä käyttäjiä oli perehdytetty 
sähköisen reseptin käyttöön riippuen sen hetkisestä työpisteestä. Eniten tukea 
oli annettu niille, jotka olivat käyttäneet sähköistä reseptiä sen käyttöönotosta 
asti. Haastatteluista käy ilmi, että lisäkoulutusmahdollisuuksista ei tiedetty tai 
sitä olisi toivottu implementoinnin yhteydessä enemmän. Nykyinen 
järjestelmän Effica-tukipalvelu koettiin hyväksi, sitä ei ollut käytetty tai 
huonoksi, joka oli hidastanut lääkärin työaikaa. 

 

Taulukosta 4 on havaittavissa, että tämän tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että käyttäjät 
halusivat tehostaa nykyistä järjestelmää entisestään. Taulukossa 3 Black ja muut (2011) 
toteavat, että potilastietojärjestelmä parantaa organisaationaalista tehokkuutta ja datan 
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toissijaista käyttöä. Heidän mukaansa hyvin toimiva järjestelmä lisää organisaation 
tehokkuutta. Tuloksista on nähtävissä, että haastateltavien mielestä reseptin uusimiseen 
liittyvät byrokraattiset ja järjestelmälliset ongelmat, järjestelmän paikoittainen hitaus, 
informaation hajanaisuus ja tunnistautumisen ongelmat vaikuttavat negatiivisesti 
lääkärin työn tehokkuuteen. Vastauksista käy ilmi, että lääkärit kokivat sähköisen 
reseptin olevan ajallisesti hitaampi kuin paperisen version, mutta hyödyllisempi datan 
käsittelyssä ja informaation määrässä.  
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8. Johtopäätökset 

Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoitus oli selvittää miten julkisen sektorin lääkärit 
kokevat sähköisen reseptin vaikuttaneen palvelun laatuun, informaation laatuun, 
järjestelmän laatuun, helppokäyttöisyyteen, hyödyllisyyteen ja käyttöaikomukseen. 
Sähköisen reseptin vertailukohteena käytettiin aiemmin käytössä ollutta paperista 
versiota. Tutkimus pohjautui viitekehykseen, jonka keskeinen runko koostui edellä 
mainituista teemoista. Nämä kuusi teemaa toimivat myös tutkimuksessa tehdyn 
puolistrukturoidun teemahaastattelun pohjana ja ne muodostivat haastattelurungon, joka 
koostui teemoja tukevista haastattelukysymyksistä. Tutkimuksessa haastateltiin kuutta 
julkisen sektorin yleislääketieteeseen erikoistunutta lääkäriä, jotka käyttivät työssään 
Effica-potilastietojärjestelmää, johon sähköinen resepti on integroitu myöhemmin. 
Tutkimuksen tulokset analysoitiin teemoittain kvalitatiivista sisältöanalyysiä 
noudatellen. Tarkoitus oli olla rajaamatta vastauksia ja löydöksiä jo valmiiksi 
negatiivisiksi tai positiivisiksi, vaan olla avoin kaikille kokemuksille ja tutkia löydöksiä 
kummastakin valosta. Tutkimustuloksista käy ilmi, että sähköisen reseptin käytön 
kokemukset olivat positiivisia, negatiivisia ja esiin nousi myös suoria kehittämisideoita.  

Sähköistä reseptiä käyttää Suomessa kaikki apteekit ja julkisen sektorin 
terveydenhuollon yksiköt. Yksi pääkäyttäjäryhmistä on julkisen sektorin lääkärit, joka 
valikoitui tämän tutkimuksen kohderyhmäksi. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää 
yhden pääkäyttäjäryhmän kokemukset sähköisen reseptin käytöstä. Tutkimustuloksista 
käy ilmi, että lääkärit, jotka olivat käyttäneet sähköistä reseptiä alusta asti, olivat saaneet 
enemmän koulutusta sen käyttöön, kuin esimerkiksi 2 vuotta sitten järjestelmän 
käyttöönottaneet. Jatkokoulutusmahdollisuuksista haastateltavat antoivat ristiriitaista 
palautetta ja vastauksista voidaan tulkita, että jatkokoulutusmahdollisuuksiin liittyi 
paljon epävarmuutta ja epätietoisuutta kuin suoria parannusehdotuksia. Vastauksista käy 
ilmi, että käyttäjät eivät tienneet onko koulutusta mahdollista saada ja koulutuksen 
koettiin olevan resurssiriippuvaista. Yhden haastateltavan mielestä koulutusta tulisi 
antaa vasta pari kuukautta käyttöönoton jälkeen eikä panostaa niin paljoa 
alkukoulutukseen ja perehdytykseen. Tukipalveluita tarvittavan ongelman sattuessa 
vastaajista yli 40-vuotiaat pyrkivät mahdollisimman pitkään ratkaisemaan ongelman 
itse, kun nuoremmat vastaajat olivat taas herkempiä ottamaan yhteyttä tekniseen tukeen. 
Teknisen tuen käytöstä vastaajilla oli ristiriitaisia kokemuksia. Vastauksista käy ilmi, 
että sähköiseen palvelupyyntöön vastattiin nopeasti ja ystävällisesti, kun taas 
puhelimessa käyttäjää oli kehotettu katsomaan oppaasta, minkä koettiin vaikuttavan 
lääkärin työn tehokkuuteen ja ajankäyttöön negatiivisesti.  

Haastateltavista nuoret käyttäjät olivat käyttäneet sähköisiä tietojärjestelmiä enemmän 
ja osasivat myös vaatia sähköistä reseptiä käyttävältä järjestelmältä enemmän. Kaikki 
haastateltavat pitivät Effican lääkehistoria-näkymää informatiivisesti hyvänä, jolla 
voidaan ennaltaehkäistä lääkkeiden väärinkäyttöä ja havaita lääkeristiriitoja, mutta 
vastaajista alle 30-vuotiaat kaipasivat täydennyksiä lääketietoihin ja kokivat, että 
informaatio oli toisinaan hankalasti saatavilla usealla eri välilehdellä. Kolme vastaajista 
mainitsi useamman tilanteen, joissa sähköisen reseptin kirjoittaminen täytyi aloittaa 
kokonaan uusiksi, koska informaatiota ei ollut saatavilla kesken reseptin kirjoittamisen. 
Tätä huomiota tehdessä, ei huomattu merkittävää variaatiota vastaajien välillä. 
Vastaajista kolme oli erityisen tyytyväisi järjestelmän informaatioon koskien PKV-
lääkkeitä, jotka helpotta uusien reseptien kirjoittamista.  
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Tutkimustuloksia ja järjestelmän laatua analysoidessa pyrittiin huomioimaan, että 
sähköinen resepti on integroitu potilastietojärjestelmään, ja tutkimuskohde on 
pelkästään sähköinen resepti. Vastauksista käy ilmi, että järjestelmä on kaatunut 
käyttäjästä riippumatta sähköistä reseptiä kirjoittaessa useampaan otteeseen, ja tämä on 
kaatanut samalla myös koko potilastietojärjestelmä Effican. Ainakin kahdella vastaajista 
oli ongelmia tunnistautumisen kanssa, jonka järjestelmä vaatii ennen kuin sähköisen 
reseptin voi kirjoittaa. Toisella vastaajalla oli ollut ongelmia tunnistautumisen kanssa, 
koska järjestelmä ei hyväksynyt hänen henkilökohtaista sähköistä 
tunnistautumiskorttiaan, mikä johti järjestelmän kaatumiseen tai evättyyn pääsyyn. 
Useista vastauksista kävi ilmi, että vastaaja, 29-vuotiais nainen koki tämän ongelman 
rajoittavan hänen toimintaansa lääkärinä ja toivoi toisinaan, ettei sähköistä reseptiä olisi 
olemassa.  

Haastattelujen myötä selvisi, että vastaajilla oli ollut erinäisiä ongelmia reseptin 
uusimisen kanssa, jotka johtuivat sekä järjestelmän ongelmista, että järjestelmän 
byrokraattisista syistä. Tilanne, jossa lääkäri ei voinut byrokraattisista syistä uusia 
kuukauden vanhentunutta reseptiä, vaan se piti kirjoittaa alusta saakka uusiksi, nousi 
esille järjestelmään liittyvissä ongelmissa ja käyttöaikomuksissa. Nainen, 55 koki että 
juuri tämä on iso lääkärin työtä hidastava tekijä tällä hetkellä. Tuloksista käy kuitenkin 
ilmi, että osa vastaajista piti tärkeämpänä, että reseptin uusiminen mahdollistaa 
tarkemman reseptien seurannan vaikkakin sähköinen resepti on hitaampi kuin paperisen 
version kirjoittaminen. Tuloksista voi todeta, että moni vastaajista piti järjestelmän 
aikakatkaisua liian lyhyenä. 30-minuutin aikakatkaisun koettiin olevan liian lyhyt ja 
vaikuttavan oleellisesti lääkärin työhön, sillä vastaanoton aikana järjestelmä ehti 
aikakatkaista käyttäjän ulos järjestelmästä, jonka jälkeen käyttäjien täytyi uudestaan 
tunnistautua järjestelmään. Vastauksista käy ilmi, että osa käyttäjistä oli siinä uskossa, 
että toisessa potilastietojärjestelmässä aikakatkaisua ei ole ja oli sitä mieltä, että lyhyt 
katkaisuaika oli pikemminkin järjestelmä oma ominaisuus eikä yleinen säädös.  

Tässä tutkimuksessa selvisi, että vastaajat luottavat potilastietojärjestelmä Efficaan, 
sähköiseen reseptiin ja Kelan reseptikeskukseen eivätkä ole huolissaan 
potilasturvallisuudesta. Vastaajien tietotekninen koulutus ei vaikuttanut 
potilasturvallisuuteen liittyviin vastauksiin, vaan sekä tietoteknisesti kokeneemmat, että 
kokemattomammat käyttäjät luottivat potilastietojen olevan turvassa. Tuloksista on 
nähtävissä, että käyttäjät kokivat potilasturvallisuuden parantuneen sähköisen reseptin 
myötä. Yhdessä tuloksista käyttäjä vertaili oma-aloitteisesti tietoturvallisuutta ja 
virheellisen lääkehoidon aiheuttamaa haittaa ja koki, että sähköisen reseptin 
kirjoittamista varten kerättyä tieto Kanta-palveluun on paljon hyödyllisempää kuin 
mahdolliset tietoturvariskit.  

Haastatteluista käy ilmi, että käyttävät eivät halua eroon nykyisestä järjestelmästä mihin 
sähköinen resepti on integroitu. Sen sijaan vastauksista käy ilmi, että moni korosti 
aiemmin haastattelussa esille tulleita seikkoja kysyttäessä tulevaisuuden 
käyttöaikomuksista ja halusi ehostaa nykyistä järjestelmää näillä seikoilla. 
Lähtökohtaisesti parannuksia haluttiin järjestelmään tunnistaumiseen, reseptin 
uusimiseen ja järjestelmään liittyviin byrokraattisiin seikkoihin. Tuloksista käy ilmi, että 
käyttäjät ovat avoimia järjestelmän muutoksille eikä tähän liity muutosvastarintaa.  

Yksi haastateltavista halusi mahdollisimman vähän päällekkäisiä järjestelmiä ja koki, 
että sähköinen resepti ja paperinen resepti ovat rinnakkaisina metodeina sekoittava 
tekijä. Hän toivoi, että paperisesta reseptistä luovuttaisiin ja sähköinen resepti olisi 
ainoa keino kirjoittaa reseptejä. Kysyttäessä kolmannesta uudesta järjestelmästä tai 
metodista, haasteltava nosti esiin mahdollisen mobiilijärjestelmän, joka voisi tulla 
nykyisen sähköisen reseptin rinnalle ja tueksi. Haastateltava oli hyvin innostunut tästä ja 
valmis kokeilemaan sitä. 
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Tutkimustuloksista ja haastatteluista kävi ilmi, että Pain ja Huangin (2011) viitekehys ei 
kattanut kaikkia tuloksista ilmi nousseita seikkoja. Tietotekniikan ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmien implementoinnissa ja käytössä on havaittu käyttäjillä vastarintaa, 
johon vaikuttaa järjestelmäkustannusmuutokset, käyttäjien ja kollegoiden yleinen 
asenne ja ilmapiiri, käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja käytön tuki. (Bhattacherje & 
Hikmet, 2007; Lapointe & Rivardi, 2005; Kim & Kankanhalli, 2009; Martinko, Henry 
& Zmud, 1996.) Täydennettyyn viitekehykseen (Kuvio 4) on lisätty uusi teema, 
asennoituminen, joka pohjautuu aiempiin tutkimustuloksiin ja tämän tutkimuksen 
tutkimustuloksiin.  Haastatteluista käy ilmi, että käyttäjät turvautuivat ongelmien 
sattuessa monesti ensisijaisesti kollegoihin ja työyhteisön sisältä löytyvään apuun 
teknisen tuen sijaan. Haastateltavien kesken vallitsi selvästi positiivinen työympäristö ja 
suhtautuminen sähköisen reseptin käyttöön oli hyvä ja näin on myös koettu olevan 
Suomessa yleisesti (Viitanen & muut, 2011; Winblad & muut, 2010; Haukilahti & 
muut, 2008.). Asennoitumiselle on suora vaikutus käyttäjien käyttöaikomukseen 
(Cresswell, Bates, & Sheikh, 2013.).  

 

Kuvio 4. Täydennetty tutkimusviitekehys. 

Terveydenhuollon toimintayksiköitä, terveydenhuollon tietojärjestelmä ja julkisen 
sektorin lääkäreitä koskee säädöksiä liittyen sähköisen reseptin käyttöön, 
tunnistautumiseen, ja reseptin uusintaan (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013; Valvira, 
2014; Oikeusministeriö, 2014d; Kansallinen terveysarkisto 2010).  Tämän tutkimuksen 
haastateltavilla ilmeni ongelmia tunnnistautumisen eri osa-alueilla, järjestelmän käytön 
yhteydessä ja reseptin uusimisen kanssa. Vastauksista on nähtävissä, että järjestelmän 
käytölle ja sähköisen reseptin käytölle määritetyt säädökset vaikuttivat koettuun 
helppokäyttöisyyteen, joten se on lisätty täydennettyyn viitekehykseen (Kuvio 4). 
Haastateltavat toivat esille käyttöaikomuksen yhteydessä kehitysideoita, jotka 
pohjautuivat heidän kokemuksiinsa sähköisestä reseptistä. Kehitysidea-teema on lisätty 
täydennettyyn tutkimusviitekehykseen (Kuvio 4). 

Tutkimuksen tekemiselle haasteellista oli oikeanlaisen aikaisemman tutkimuksen ja 
tutkimustulosten hyödyntäminen tässä tarkkaan rajatussa kontekstissa ja näkökulmassa. 
Suomessa julkisen terveydenhuollon käytössä ja sähköisen reseptin yhteydessä 
käytettävät Kanta-palvelu, Reseptikeskus, Valviran atribuuttipalvelu, ja Suomen 
lainsäädäntö muodostavat kontekstin, jota ei ole tutkittu paljoa. Aiheesta löytyy useita 
ohjeistuksia, jotka eivät kuitenkaan ole tieteellisesti valideja, vaan tarjoavat 
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yleishyödyllistä tietoa sähköisen reseptin käytöstä julkisella sektorilla (Kansallinen 
terveysarkisto, 2010; Kansallinen terveysarkisto, 2013; Kansallinen terveysarkisto, 
2014a; Kansallinen terveysarkisto, 2014b; Kansallinen terveysarkisto, 2016). Tämän 
lisäksi sähköisen reseptin käyttöön liittyy useita terveydenhuollon tietojärjestelmiä, 
jotka ovat yhteydessä sähköisen reseptin käyttöön (Häyrinen & muut, 2008). 
Tutkimusta tehdessä oli haasteellista erottaa tutkimustuloksista potilastietojärjestelmää 
ja Kanta-palvelua koskevat vastaukset vain sähköistä reseptiä koskevista seikoista, jota 
tämän tutkimuksen tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset rajattiin koskemaan. 

Sähköisen reseptin tutkiminen lääkärin näkökulmasta Suomen julkisen 
terveydenhuollon konseptissa on tärkeä aihe, ja kontekstin rajaus julkisen 
terveydenhuollon sähköisen reseptin käyttöön oli laajuudeltaan hyvä ja 
tutkimustuloksellisesti onnistunut. Sähköisen reseptin käyttökokemuksia tulisi 
jatkotutkia Kuvion 4 mukaisesti yksityisellä sektorilla, jossa käytössä on useita eri 
potilastietojärjestelmiä, joihin sähköinen resepti on integroitu. Lisäksi olisi syytä tutkia 
miten käyttökokemukset poikkeavat vasta implementoidun ja jo pitemmän aikaa 
käytössä olleen sähköisen resepti-järjestelmän välillä.  
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