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Terveydenhuollossa kerätään suuria määriä erilaista dataa, jota ei kuitenkaan 
hyödynnetä riittävästi päätöksenteon ja kehittämisen pohjana. Ratkaisuksi tä-
hän on ehdotettu liiketoimintatiedon hallintajärjestelmiä (Business Intelligence 
Systems, BIS). Nämä (Business Intelligence, BI) järjestelmät voivat parhaimmil-
laan luoda moninaista arvoa organisaatioissa. Tämän pro gradu –tutkielman 
tavoitteena on tarkastella ja kuvata BI-järjestelmien arvonluontia terveyden-
huollossa. Arvonluontia tarkastellaan sen ilmenemismuotojen sekä BI-
järjestelmien syiden, tarpeiden ja haasteiden näkökulmasta. Taustaosassa tar-
kastellaan tutkimuskirjallisuuden pohjalta, miten BI-järjestelmiä on määritelty, 
analysoitu ja hyödynnetty yleisesti ja erityisesti terveydenhuollossa. BI-
järjestelmät määritellään tässä laajaksi valikoimaksi teknologioita, sovelluksia ja 
prosesseja, joita käytetään ensisijaisesti reaaliaikaiseen datan keräämiseen, va-
rastointiin, analysointiin ja raportointiin. Tutkimusongelmat ovat: 1) Millaisia 
liiketoimintatiedon hallintajärjestelmäkokonaisuuksia (tapauksia) voidaan tun-
nistaa terveydenhuollossa? 2) Millaisia arvonluonnin ilmenemismuotoja liike-
toimintatiedon hallintajärjestelmät tarjoavat terveydenhuollossa? 3) Millaisia 
tarpeita nähdään liiketoimintatiedon hallintajärjestelmille terveydenhuollossa? 
4) Millaisia tapauskohtaisia eroja nähdään liiketoimintatiedon hallintajärjestel-
mien koetuissa tarpeissa terveydenhuollossa? Tutkimusstrategiana käytettiin 
monitapaustutkimusta. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla 12 BI-
järjestelmien kehittäjää ja/tai käyttäjää, joilla oli kokemusta terveydenhuollon 
järjestelmistä. Tuloksina tehtiin kuvaukset kymmenestä tapauksesta. Niistä teh-
tiin laadullista sisällönanalyysiä. Tulokset osoittivat, että BI-järjestelmien tar-
joama arvo oli moninaista. Tärkeimmät arvonluonnin ilmenemismuodot olivat 
päätöksenteon laadun ja organisaation talouden ja suorituskyvyn paraneminen 
sekä potilaalle/asiakkaalle syntyvä arvo. Myös tiedon parempi hyödyntäminen, 
toiminnallisen tehokkuuden paraneminen ja järjestelmien integraatio nähtiin 
arvonluonnin muotoina. Suurimmat syyt BI-järjestelmän hankinnalle olivat 
aiempien järjestelmien prosessien automaation puute ja järjestelmän toiminto-
jen riittämättömyys. Käyttäjillä korostuivat käytettävyyden ja kehittäjillä tekni-
set haasteet. Tulokset ovat samansuuntaisia aiemman tutkimuksen kanssa. Tut-
kimuksen luotettavuutta arvioidaan seikkaperäisesti ja esitetään käytännön joh-
topäätöksiä sekä jatkotutkimuksen aiheita. 
Asiasanat: Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmät, arvonluonti, terveydenhuol-
to, päätöksenteon laatu 



 

 

ABSTRACT 

Eteläpelto, Tuomas Tapani 
Value creation of business intelligence systems in healthcare 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2019, 97 p. 
Information System Science, Master’s Thesis 
Supervisors: Halttunen, Veikko & Luoma, Eetu  

Within health care, vast amounts of medical, economic and administrative data 
are continuously produced. However, this data has not been utilized to its full 
potential in decision making and value creation. As a solution to this, Business 
Intelligence Systems (BIS) have been suggested. BIS are hypothesized to create 
multiple kinds of value. This study investigates value creation of BIS in 
healthcare. This study aims to analyze and describe how value creation is seen 
to manifest within healthcare. In addition, the study investigates value creation 
from the perspective of the reasons, needs and challenges of BIS. Theoretical 
background addresses how BIS have been understood, defined and studied in 
scholarly literature, especially in healthcare. BIS are here understood as a varie-
ty of technologies, applications, and processes used in data collection, ware-
housing and analysis. Research questions can be framed as follows: 1) What 
kinds of BI cases can be identified in healthcare? 2) What kinds of value creation 
forms can BIS provide in healthcare? 3) What kind of needs can be identified for 
BIS in healthcare? 4) What kinds of differences between the cases can be identi-
fied in perceived needs of BIS in healthcare? Multiple case study was used as 
the research strategy. Data was collected through interviews with 12 experts 
(users and developers) who had experience in working with IT and BI systems 
of social and health care. Based on the interview data, ten cases were described. 
Qualitative content analysis was used in cross-case-based analysis of the cases. 
Findings showed that there were a big variety of different forms of value crea-
tion. The most important forms of value creation were those connected to en-
hancing the quality of medical and administrative decision making, increasing 
the effectiveness and the productivity of organisations and producing value for 
the client/patient. In addition, better utilization of data, enhancement of pro-
cesses, and integration of systems were recognised. The most important reasons 
for the introduction of BIS were the lack of automation and insufficient func-
tions of previous IT systems. Users seemed to emphasize usability issues 
whereas IT-developers emphasized technical challenges. The findings of this 
study are in accordance with previous studies. Nevertheless, this multiple case 
study produced richer and more contextualised findings as compared to previ-
ous studies. Trustworthiness, validity and reliability are thoroughly evaluated. 
Practical conclusions and suggestions for future research are presented.  
Keywords: Business Intelligence, value creation, healthcare, quality of decision 
making 
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1 JOHDANTO 

Perinteisesti terveydenhuollossa on kerätty valtavia määriä kliinistä ja hallin-
nollista tietoa muun muassa potilaiden hoidosta sekä hoidon prosesseista ja 
tuloksellisuudesta. Lääketieteellisen tiedon ja myös potilaille avointen tietokan-
tojen (esim. Kanta-järjestelmä) kehittymisen myötä tietoa onkin yhä enemmän 
käytettävissä. Kuitenkin ongelmana on se, että kerätyn tiedon potentiaalia ei ole 
hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla (Hanson, 2011).  

Ajankohtaisessa keskustelussa digitalisaation haasteista ja mahdollisuuk-
sista on terveydenhuollossa keskusteltu runsaasti (Häyrynen, 2018; Pöysti, 
2017). Digitalisaation mahdollisuutena on nähty ammattilaisten toimintaa ja 
työprosesseja sekä päätöksentekoa tukevat tietojärjestelmät, joissa tiedot ovat 
käytettävissä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Terveydenhuollossa on kasvava 
tarve saada monipuolista ja eri lähteistä integroitua tietoa asiakaslähtöisyyden 
ja kustannusten hallinnan parantamiseksi (Porter, 2010; Pöysti, 2017). Myös 
toimintojen tehokkuuden, tuottavuuden ja laadun parantamiseen tarvitaan oi-
keanlaista tietoa. Tällaisen tiedon avulla voidaan lisätä terveydenhuollon kus-
tannusten läpinäkyvyyttä ja kehittää reaaliaikaisen tiedon saatavuutta. Tietoa 
tarvitaan laadukkaan päätöksenteon pohjaksi (Mettler ja Vimarlund, 2009).  

Ratkaisuksi tiedon potentiaalin hyödyntämiseen on kansainvälisessä tie-
teellisessä kirjallisuudessa ehdotettu liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien 
(Business Intelligence Systems – BIS) käyttöönottoa (Fink, Yogev & Even, 2017; 
Foshay ja Kuziemsky, 2014; Shen, Chang, Hsu ja Chang, 2017; Visinescu, Jones 
ja Sidorova, 2016). Tällaiset BI (Business Intelligence) -järjestelmät tarjoavat pää-
töksentekoa tukevaa tietoa, ja parhaimmillaan luovat moninaista arvoa organi-
saatioissa (Foshay ja Kuziemsky, 2014). Yleisesti BI:llä tarkoitetaan informaation 
ja kehittyneiden informaatioteknologisten analyysivälineiden käyttöä siten, että 
mahdollistetaan tietoon pohjautuva päätöksenteko erilaisissa organisaatiokon-
teksteissa (Rohloff, 2011). BI integroi tietoa moninaisista sisäisistä ja ulkoisista 
lähteistä tarjoten näin tehokkaan tietoperustan terveydenhuollon päätöksente-
kijöille (Foshay ja Kuziemsky, 2014).  

Huolimatta siitä, että liiketoimintatiedon hallintajärjestelmiä käytetään 
runsaasti eri tuotannonaloilla, terveydenhuollossa BI-järjestelmien tarjoamia 
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mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty riittävästi (Visinescu, Jones ja Sidorova, 
2016). Kuitenkin terveydenhuollon organisaatioita rinnastetaan yhä enemmän 
muiden alojen organisaatioihin. Myös terveydenhuollossa kustannukset ja toi-
minnan tehokkuus tulee raportoida ja hallita entistä paremmin kasvavan kilpai-
lun ja lisääntyvän tulosvastuun myötä (Mettler ja Vimarlund, 2009). Näin ollen 
myös terveydenhuollossa tehtävien päätösten tulisi perustua reaaliaikaiseen BI-
järjestelmistä saatavaan tietoon.  

BI-järjestelmien hyödyntäminen terveydenhuollossa edellyttää kuitenkin 
tutkittua tietoa niiden mahdollisuuksista, edellytyksistä ja haasteista arvon-
luonnissa. Toistaiseksi meillä ei ole tarpeeksi tutkittua tietoa BI-järjestelmien 
arvonluonnin mahdollisuuksista ja haasteista terveydenhuollossa. Koska arvo 
ja arvonluonti ovat kontekstisidonnaisia ilmiöitä, tarvitaan tutkittua tietoa siitä, 
mitä merkitsee arvo ja arvonluonti erityisesti terveydenhuollossa. Tämän pro 
gradu –tutkielman tavoitteena on selvittää liiketoimintatiedon hallintajärjestel-
mien (BIS) arvonluonnin mahdollisuuksia ja haasteita terveydenhuollon kon-
tekstissa. Arvonluontia tutkitaan sen eri ilmenemismuotojen ja tarpeiden näkö-
kulmista. Tutkimusstrategiana käytetään monitapaustutkimusta. Tapauskoh-
taisten tarkastelujen lisäksi tehdään tapausten yli menevää analyysia. Tutki-
musongelmat jäsentyvät seuraavasti: 1) Millaisia liiketoimintatiedon hallintajär-
jestelmäkokonaisuuksia (tapauksia) voidaan tunnistaa terveydenhuollossa? 2) 
Millaisia arvonluonnin ilmenemismuotoja liiketoimintatiedon hallintajärjestel-
mät tarjoavat terveydenhuollossa? 3) Millaisia tarpeita nähdään liiketoiminta-
tiedon hallintajärjestelmille terveydenhuollossa? 4) Millaisia tapauskohtaisia 
eroja nähdään liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien koetuissa tarpeissa ter-
veydenhuollossa? 

Tutkielman taustassa hyödynnettyä kirjallisuutta on etsitty pääosin 
Google Scholar -palvelun kautta englannin kielellä. Haussa on käytetty ha-
kusanoja kuten ”business intelligence”, “value”, ”value creation”, ”health care”, 
“hospital”, “health benefit” sekä näiden yhdistelmiä. Lisäksi katsausartikkelien 
tarkasteltuja julkaisuja on hyödynnetty erikseen tarkemmin. 

Seuraavassa tarkastellaan aiemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta, miten 
liiketoimitetiedon hallintajärjestelmiä on määritelty ja hyödynnetty yleisesti 
(luku 2) ja miten niitä on tutkittu erityisesti terveydenhuollossa (luku 3). Sen 
jälkeen määritellään tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmät (luku 4). Lu-
vuissa 5 ja 6 esitetään tutkimuksen tulokset. Luvussa 5 kuvataan tapauskohtai-
set tulokset (tutkimusongelma 1). Luvussa 6 esitetään tapausten yli menevään 
analyysiin perustuvat tulokset tulkintoineen (tutkimusongelmat 2, 3 ja 4). Lu-
vun 7 pohdinnassa ja yhteenvedossa tarkastellaan tulosten yhteyksiä aikaisem-
paan tutkimukseen sekä tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta, tehdään käy-
tännön johtopäätöksiä ja esitetään suuntaviivoja jatkotutkimukselle. 
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2 LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA JA ARVON-
LUONTI  

Liiketoimintatiedon hallintaan liittyviä järjestelmiä on tutkittu ja hyödynnetty 
runsaasti eri tuotannon aloilla. Tässä luvussa tarkastellaan ajankohtaista tieteel-
listä kirjallisuuden pohjalta liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien hyödyntä-
mistä arvonluonnissa. Ensimmäisessä alaluvussa (2.1) määritellään liiketoimin-
tatiedon hallintajärjestelmien yleisiä piirteitä. Toisessa alaluvussa (2.2) tarkastel-
laan, kuinka liiketoimintatiedon hallintajärjestelmiä voidaan hyödyntää arvon-
luonnissa.  

2.1 Liiketoimintatiedon hallinnan määrittelyä 

Business Intelligence (BI) käsitteelle ei ole toistaiseksi vakiintunut tarkkaa ja 
yksiselitteistä määritelmää (Gibson, Arnott ja Jagielska, 2004). Sen sijaan BI:n 
käsitettä käytetään yleisesti sateenvarjokäsitteenä kuvattaessa niitä prosesseja 
(Shollo ja Kautz, 2010), käsitteitä ja metodeja (Sabherwal ja Becerra-Fernadez, 
2011), jotka parantavat päätöksentekoa hyödyntämällä faktapohjaisia tukijärjes-
telmiä.  Kirjallisuudessa on monia tähän liittyviä termejä kuten “business intel-
ligence”, “business analytics”, “big data”, “data mining”, ja “data ware-
housing”. Näitä käytetään usein toistensa kanssa rinnakkaisina termeinä (Wang, 
Kung & Byrd, 2018). Samalla tutkijat kuvaavat vaihtelevasti BI:tä prosessiksi ja 
tuotokseksi (Jourdan, Rainer ja Marshall, 2008), joukoksi teknologioita tai näi-
den yhdistelmäksi (Shollo ja Kautz, 2010; Trieu, 2017), tai pelkästään tuotoksek-
si (Seddon, Constantinidis ja Dod, 2012). Tässä tutkielmassa liiketoimintatiedon 
hallintajärjestelmiä kutsutaan BI-järjestelmiksi. 

Johtuen näistä lukuisista erilaisista määritelmistä ja näkökulmista sekä 
BI:hin kohdistuvasta kasvavasta kiinnostuksesta niin akateemisessa maailmassa 
kuin sen ulkopuolella eri tuotannonalojen käytännöissä, Trieu (2017) korostaa, 
että on tärkeää tehdä synteesiä alan kirjallisuudesta. Sen pohjalta voidaan pa-
remmin ymmärtää, mitä tähän mennessä tiedetään niistä prosesseista, joilla 
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luodaan liiketoiminnallista arvoa BI:n avulla. Näin saadaan myös käsitys siitä, 
mitkä ovat alan tutkimuksen aukot, mitä jatkossa olisi tarpeen tutkia, ja miten 
rakennetaan syvällisempi ymmärrys näistä BI-kysymyksiin liittyvistä seikoista. 
Trieu onkin päätynyt tältä pohjalta tekemään laajan katsauksen aiempaan BI:tä 
koskevaan tutkimukseen. Katsauksensa pohjalta hän sitten määrittelee jatko-
tutkimuksen tarpeita. 

Trieu (2017) katsoo, että BI:stä on tullut entistä tärkeämpi käsite big datan 
saatavuuden ja tekoälyn edistymisen myötä. Sekä akateemisen maailman että 
elinkeinoelämän taholta tulevan laajentuneen kiinnostuksen myötä (Shollo ja 
Kautz, 2010) BI-järjestelmiä käytetään nykyisin laajasti erilaista päätöksentekoa 
sisältävillä liiketoiminnan osa-alueilla, jotka tähtäävät arvon luontiin.  Trieu on 
kuitenkin sitä mieltä, että saavuttaakseen täydet mahdollisuutensa, käytännön 
toimijoiden ja tutkijoiden tulisi nykyistä paremmin ymmärtää niitä prosesseja, 
joiden kautta organisaatiot voivat saada arvoa BI:stä.  

Katsauksessaan Trieu (2017) lähtee liikkeelle BI:n laajasta määritelmästä. 
Siinä BI:llä viitataan joukkoon käsitteitä ja metodeja, jotka pohjaavat faktatie-
toon perustuviin tukijärjestelmiin, joiden tarkoituksena on parantaa päätöksen-
tekoa (Bidan, Rowe ja Truex, 2012). Termiä BI-järjestelmä käytetään viittaamaan 
sekä mallisuuntautuneisiin (Arnott ja Pervan, 2005) että datasuuntautuneisiin 
päätöksenteon tukijärjestelmiin (Turban, Sharda ja Delen, 2011; Deng ja Chi, 
2012). BI- järjestelmän Trieu määrittelee systeemiksi, joka koostuu sekä teknisis-
tä että organisatorisista elementeistä. Nämä tarjoavat historiallista informaatiota 
käyttäjilleen tuottaessaan analyysejä, kyselyjä ja raportteja tehokkaan päätök-
senteon ja johtamisen tukipäätösten avuksi, ja lopulta näin tehostaen liiketoi-
mintaprosessien suorituskykyä. 

Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmän (BIS) tehtävänä on jalostaa dataa 
ja tarjota informaatiota, jota voidaan käyttää päätöksenteon tukena. BI-
järjestelmät onkin usein määritelty laajaksi valikoimaksi teknologioita, sovel-
luksia ja prosesseja datan keräämiseen, varastoimiseen ja analysointiin auttaak-
seen niiden käyttäjiä tekemään paremmin perusteluja päätöksiä (Wixom ja 
Watson, 2001). BI-järjestelmät ovat saaneet erityisesti viimeisen kymmenen 
vuoden aikana paljon positiivista huomiota. Vuonna 2013 tehdyssä maailman-
laajuisessa kyselytutkimuksessa, jossa selvitettiin yritysten prioriteetteja infor-
maatioteknologiaan tehdyistä investoinneista, BI-järjestelmiä pidettiin yhtenä 
tärkeimmistä sijoituksista yrityksen toiminnan kannalta (Gartner, 2013).  

Vaikka BI-järjestelmiä yleisesti pidettiin hyödyllisinä, BI-järjestelmän käyt-
töönotto ja implementointi ei aina ole ollut helppoa tai yksiselitteistä. Onnistu-
neiden käyttöönottojen rinnalla on raportoitu myös tilanteita, joissa suuret sijoi-
tukset BI-järjestelmiin ovat johtaneet vain pieniin tai olemattomiin hyötyihin 
pitkälläkin aikavälillä. Syitä hankkeiden epäonnistumiselle voi olla lukuisia. BI-
funktion lisääminen yritykseen tarkoittaa koko yrityksen tietohallinnon ja infra-
struktuurin mukauttamista BI-raporteille sopivaksi ympäristöksi (Yeoh ja Ko-
ronios, 2010). Jokaisen yksikön raportoitavan datan pitää olla yhteensopiva BI-
järjestelmän ohjelman kanssa, jotta koko yrityksen data on yhtäläistä ja täten 
vertailtavissa ja analysoitavissa.  
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BI-järjestelmien implementoinnin kriittisiä menestystekijöitä on tutkittu 
niukasti, eikä aina tarpeeksi laaja-alaisesti (Yeoh ja Popovic, 2015). Useimmissa 
tutkimuksissa käytetään kuitenkin Yeohin ja Koroniosin (2010) laatimaa mallia, 
jossa on listattu yleisimmät BI-järjestelmien implementoinnin menestystekijät. 
Nämä sisältävät seuraavat dimensiot: 1) organisaatio, 2) prosessi ja 3) teknolo-
gia. Organisaatiota koskevat menestystekijät ovat 1) omistautunut tuki johdolta 
ja 2) selkeä visio sekä hyvin perusteltu ja valmisteltu liiketoimintamalli. Proses-

sikohtaisia menestystekijöitä ovat 1) liiketoimintakeskeinen johtajuus ja alakoh-
taisesti tasapainoinen toteuttajatiimi, 2) liiketoimintalähtöinen ja iteratiivinen 
lähestymistapa kehitystyölle sekä 3) käyttäjälähtöinen muutoksenhallinta. Tek-

nologiaan painottuvia menestystekijöitä ovat 1) liiketoimintakeskeinen, skaa-
lautuva ja joustava tekninen viitekehys sekä 2) datan kestävä laatu ja eheys. 
Yeoh ja Popovic (2015) ovat edelleen kehittäneet näihin seitsemään menestyste-
kijään pohjautuvat määritelmät onnistumiselle. Niissä tarkastellaan infrastruk-
tuurin suorituskykyä järjestelmän laadun, informaation laadun ja järjestelmän 
käytön kannalta. Lisäksi prosessien suorituskykyä tarkastellaan budjetin ja ai-
kataulujen suhteen.  

Implementointihankkeiden onnistumisen kriteerit kertovat siitä, mitä 
haasteita järjestelmät ja käyttäjät kohtaavat BI-järjestelmien ollessa käytössä ak-
tiivisesti. Kuten Yeoh ja Popovic (2015) ovat havainneet, sovellusten ja infor-
maation laadun korostaminen on ensiarvoisen tärkeä seikka liiketoimintatiedon 
hallintajärjestelmän potentiaalin hyödyntämisen kannalta. 

2.2 Arvonluonti critical success chain (CSC) -mallissa 

Peffers, Gengler ja Tuunanen (2003) ovat esittäneet teoreettisen mallin arvon-
luonnista. Mallin tavoitteena on laajentaa runsaasti aiemmin käytettyä kriittis-
ten menestystekijöiden (critical success factors, CSF) metodologiaa. Tekijät 
hyödyntävät CSF-metodologian rakentamisessa personal construct -teorian 
(PCT) sovellusta. PCT on ennestään hyvänä pidetty teoria liiketoiminta-
ammattilaisten keskuudessa. Laajentamisen tavoitteena on edistää useamman 
projektin ympärillä toimivan henkilön osallistamista tietojärjestelmäprojektin 
suunnitteluun. Metodologia on nimetty kriittiseksi menestysketjuksi (critical 
success chain, CSC). CSC mallintaa eksplisiittisesti tietojärjestelmien attribuut-
tien, CSF:n ja organisaation tavoitteiden yhteyttä. Mallin oletetaan auttavan joh-
tajia neljällä eri tavalla: 1) huomioimaan laajemmin erilaisia kehitysideoita, 2) 
tasapainottamaan paremmin tärkeitä strategisia, taktisia ja operatiivisia järjes-
telmiä kehittämisportfoliossa, 3) ottamaan huomioon kaikki mahdolliset vaih-
toehdot haluttuihin tavoitteisiin pääsemiseksi ja 4) optimoimaan paremmin re-
surssien allokointia ylläpitoon ja pieniin järjestelmiin.  

PCT:n on kehittänyt koulupsykologi George Kelly vuonna 1955 (Kelly, 
1955). Kelly kehitti teorian ymmärtääkseen paremmin, miten hänen potilaansa 
(oppilaat) ja heidän opettajansa ymmärsivät maailman eri tavoilla. Kelly mal-
linsi sitä, mikä on näiden eri näkökulmaa edustavien tahojen (oppilaiden ja 
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opettajien) välinen suhde koskien universumin tilaa, tämän seurauksia ja seu-
rausten vaikutuksia yksilön arvoihin. Näistä suhteista muodostuu henkilökoh-
taisia konstruktioita (personal constructs), jotka ovat seurausta tapahtumien 
yksilöllisistä havainnoista ja tapahtumien tulkinnoista (Peffers ym., 2003). 
PCT:n mukaan jokaisella meistä on yksilöllinen moniulotteinen konstruktio, 
joka kuvaa kohteiden ja tapahtumien attribuutteja ja käyttäytymistä, niiden 
seurauksia ja niiden vaikutusta arvoihimme. Yhteisön kollektiivinen tietämys 
siitä, miten universumi toimii, on seurausta siitä viestinnästä, jota näistä tulki-
tuista ja osittaisista konstruktioista ja niiden koonneista tehdään. Tämän pohjal-
ta syntyy sosiaalisesti rakentuneita normaaleina pidettäviä järjestelmiä. Kuvios-
sa 1 on esitetty PCT:n suhteet Peffersin ym. (2003) pohjalta.  
 

 
KUVIO 1 Personal Construct Theory (Peffers ym., 2003) 

Yksilö havaitsee, että järjestelmällä on tiettyjä attribuutteja. Tämä yksilö (ha-
vainnoija) käyttää omia konstruktioitaan tekemään johtopäätöksiä siitä, että 
näillä attribuuteilla on odotettavissa olevia seurauksia. Näillä seurauksilla on 
tietty arvo havainnoijalle. Peffers ym. (2003) kuvaavat PCT-pohjaisia tiedon ke-
ruumenetelmiä. Niiden avulla pyritään saamaan tietoa henkilöiden tietoraken-
teista havainnoimalla, miten he erottelevat eri ärsykkeitä. Eräs tällainen metodi 
on tikapuumenetelmä (laddering). Sitä käytetään, kun halutaan mallintaa ku-
luttajien arvorakenteiden preferenssejä, jotka liittyvät asiakkaiden tuotteita ja 
niiden piirteitä koskeviin mieltymyksiin. Analysoija käyttää strukturoitua haas-
tattelutekniikkaa kerätäkseen piirteitä, syitä ja arvoja koskevia ketjuja osallistu-
jajoukolta. Ketjut summataan (aggregate) yli osallistujien ja tuotetaan verkos-
tomalli siitä, miten osallistujat ovat suhteessa käsitteisiin. Tällä tavalla koottuja 
malleja voivat hyödyntää tuotannossa toimivat insinöörit, jotka suunnittelevat 
uusia tuotteita, joilla on potentiaalisesti korkea arvo asiakkaalle.             

Peffers ym. (2003) ovat soveltaneet CSC-mallia kahden organisaation ta-
paukseen: Rutgersin yliopistoon ja Digia-yritykseen. Useimmiten tällaisissa yri-
tyksissä ei ole puutetta uusista tietojärjestelmäprojekti-ideoista. Olemassa ole-
viin järjestelmiin vaaditaan jatkuvasti uusia päivityksiä, korjauksia ja muutok-
sia. Päivittäin ilmestyy uusia teknologisia innovaatioita. Johtajilla ei siis ole on-
gelmia potentiaalisten ja näennäisesti arvokkaiden tietojärjestelmäinvestointien 
löytämiselle. Kuitenkin se, mikä on vaikeaa, on niiden projektien löytäminen, 
joilla on suurin mahdollinen potentiaali organisaation tavoitteiden suuntaisesti. 
Vaikutukset ulottuvat usein myös yrityksen toimintatapoihin, tuloksiin, proses-
seihin ja jopa koko firman rakenteisiin. Lisäksi vaaditaan usein koulutusta, 
käyttäjien tukea ja jatkuvia järjestelmäpäivityksiä. Valtava määrä parannuseh-
dotuksia voi peittää alleen yrityksille oikeasti tärkeät ideat. Johtajat ovatkin 
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usein ilmaisseet tarvetta ja kyvyttömyyttä tunnistaa ja arvottaa luotettavasti 
tärkeitä tietojärjestelmäprojektiehdotuksia, joihin firman niukkoja resursseja 
kannattaisi allokoida (Peffers ym., 2003).  

Tämä ongelma on tunnistettu laajasti tietojärjestelmien suunnittelun tut-
kimuksessa. Peffers, ym. (2003) ovat tunnistaneet tärkeäksi yrityksen työnteki-
jöiden mahdollisimman laajan osallistumisen ideoiden kokoamisessa ja keskit-
tymisen sellaisiin projekteihin, joilla on suurin potentiaali olla tärkeitä yrityksel-
le. Kriittisten menestystekijöiden (CSF) konseptia on laajasti käytetty tunnistet-
taessa yritysten tärkeiden tietojärjestelmäinvestointien suoritustavoitteita. 
CSF:n käsite on yksinkertainen ja intuitiivisesti vetoava: tunnistaa tarpeet stra-
tegisille järjestelmille, tunnistaa pieni joukko suoritusvaatimuksia, joista yrityk-
sen menestys riippuu. 

Peffers ym. (2003) ovat käyttäneet lähtökohtana CSF:n konseptia kehittä-
essään uutta metodia, jolla tuotetaan tietojärjestelmäehdotuksia organisaatioille. 
Prosessi alkaa CSF:n vahvuuksien hyödyntämisenä top-down -konseptina stra-
tegisesti fokusoitujen tietojärjestelmäprojekti-ideoiden luomisella ja osallista-
malla organisaation useita henkilöitä projektin sisältä ja sen ympäriltä. Tämän 
saavuttamiseen CSF:n käsitettä laajennetaan tarjoamaan empiirinen aineisto 
yrityksen suorituskyvyn tavoitteista käyttäen personal construct -teoriaa (PCT) 
soveltaen. Uusi metodologia on nimeltään kriittinen menestysketju (critical suc-
cess chain, CSC). CSC mallintaa eksplisiittisesti järjestelmäattribuuttien, suori-
tuskykyseurausten ja firman suorituskyvyn suhteita.  

CSC:n tavoitteena on laajasti osallistava suunnittelu. Yrityksen johdolle 
Peffers ym. (2003) esittävät nelivaiheisen toteutusmallin siitä, kuinka CSC-
metodia voidaan käyttää tietojärjestelmänprojektien aiheen tuottamiseen. Esi-
tutkimusvaiheessa määritellään projektin laajuus ja siihen osallistujat. Toinen 
vaihe on tiedonkeruuvaihe, jossa kerätään organisaation jäseniltä henkilökoh-
taisia käsityksiä aikaisemmista ehdotuksista. Lisäksi kysytään, miksi tämä jär-
jestelmä olisi tärkeä, ja mikä siitä tekee hyödyllisen. Toisen vaiheen päätteeksi 
vastaukset järjestellään useiksi ketjuiksi. Kolmas vaihe on analyysivaihe, jossa 
koostetaan henkilökohtaiset käsitykset CSC-malleiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tulkitaan yksittäisiä väitteitä ja luokitellaan ne yhdenmukaisesti yli osallistujien. 
Ketjut ryhmitellään ja niistä rakennetaan verkostomallit. Neljännessä vaiheessa 
järjestetään ideointityöpajoja. Niissä kerätään toteutuskelpoiset strategiset jär-
jestelmät teknisiltä ja liiketoiminnallisilta asiantuntijoilta sekä asiakkailta. Ver-
kostomalleja arvioidaan, ja niistä kehitetään ideoita tietojärjestelmäprojekteiksi, 
jotka vastaavat malleissa esiintyneitä implisiittisiä suhteita. Lopuksi luodaan 
lyhyt järjestelmäkuvaus ja verkostoliiketoimintamalleja kullekin idealle.  

2.3 Business intelligence (BI) ja arvonluonti  

BI-järjestelmien arvon ja hyötyjen tutkimus on laajaa, mutta hajanaista (Trieu, 
2017). Organisaatiot voivat saada arvoa BI-järjestelmiä hyödyntäen monella eri 
tavalla. Trieu on tarkastellut organisaatioiden arvonluontia BI-järjestelmiä käy-
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tettäessä tekemällä laajan selvityksen ja siihen pohjaavan katsausartikkelin BI-
järjestelmiin liittyvistä tieteellisistä julkaisuista vuosilta 2000-2015. Katsaukseen 
on valittu yhteensä 738 löytyneestä julkaisuista ne 106 artikkelia, jotka perustu-
vat empiirisiin tutkimuksiin. Näitä Trieu analysoi arvonluontia kuvaavassa vii-
tekehyksessä, joka integroi kolmen (Soh ja Markus, 1995; Melville, Kraemer ja 
Gurbaxani, 2004; Schryen, 2013) aikaisemman tietojärjestelmien arvoa kuvaavan 
mallin. Tutkimuksessa on pyritty tunnistamaan, mitä kysymyksiä BI:n arvon-
luonnissa on tähän mennessä tutkittu. Tämän pohjalta Trieu sitten määrittelee, 
missä ovat suurimmat tutkimuksen aukot.   

Yleisesti Trieu (2017) toteaa, että vaikka BI-järjestelmiin liittyvää tutki-
muskirjallisuutta on runsaasti, se rajoittuu pääosin organisaatioiden yksittäisten 
haasteiden ja mahdollisuuksien hyödyntämisen tarkasteluun. Sen sijaan ylei-
sempi tutkimusta ohjaileva systemaattinen viitekehys BI-järjestelmien arvon-
luonnista puuttuu toistaiseksi. Trieu pyrkiikin katsauksensa pohjalta määritte-
lemään tutkimuksen teemoja ja tutkimuskysymyksiä niistä BI:n arvonluontia 
koskevista aiheista, joista tarvitaan lisätutkimusta.  

Tarkastelunsa pohjaksi Trieu (2017) on rakentanut kuviossa 2 olevan kol-
meen aikaisempaan malliin pohjautuvan viitekehyksen siitä, miten BI luo liike-
toiminta-arvoa. 

 
KUVIO 2 Viitekehys BI:n luomalle liiketoiminta-arvolle Trieun (2017, s. 113) mukaan 

Trieun (2017) viitekehyksen (Kuvio 2) keskimmäinen laatikko pohjautuu Sohin 
ja Markuksen (1995) malliin siitä, miten informaatioteknologia (IT) luo liiketoi-
minta-arvoa. Soh ja Markus ovat ehdottaneet mallia, joka selittää IT:n vaikutuk-
set toisistaan riippuvien, mutta toisaalta epävarmojen lopputulosten ketjun 
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kautta. Soh ja Markus väittävät, että IT:stä saatavia hyötyjä pystytään kuvaa-
maan parhaiten heidän prosessimallillaan. Malli kuvaa perustavia todennäköi-
siä prosesseja, joiden kautta hyödyt ilmenevät. Vaikka Sohin ja Markuksen mal-
li on yli kaksikymmentä vuotta vanha, Trieu väittää sen olevan edelleen ajan-
kohtainen arvonluonnin opas myös tulevaa tutkimusta ajatellen.  

Trieun (2017) viitekehyksen perusidea on siinä, että yhteys BI-
investoinneista organisaation suorituskykyyn voidaan mallintaa välttämättö-
mien olosuhteiden ketjuna. Ajatuksena on, että organisaation suorituskyvyn 
parantamiseen vaaditaan tietty määrä BI:n vaikutuksia (impact), jotka puoles-
taan vaativat BI-voimavaroja (assets), ja nämä edelleen vaativat BI-investointeja 
(investments). Jokainen ketjun linkki heijastaa hypoteettista prosessia; esimer-
kiksi yhteys investoinnista voimavaroihin pitää sisällään BI-johtamisen ja BI-
konversion. Vastaavasti yhteys BI-voimavaroista BI:n vaikutuksiin määräytyy 
sen mukaan, kuinka tehokkaasti BI-järjestelmiä hyödynnetään.  Yhteys BI:n 
vaikutuksista organisaation suorituskykyyn riippuu BI:n vaikutusten hyödyn-
tämisestä kilpailuedun saavuttamiseksi.   

Sohin ja Markuksen (1995) malli tarjoaa selityksen sekä varmoille että 
epävarmoille lopputuloksille, jotka joskus ilmenevät ja joskus eivät. Epävarmo-
jen lopputulosten ilmeneminen indikoi sitä, että välttämättömät edellytykset 
eivät ole riittäviä tuottamaan tuloksia. Trieu (2017) korostaakin, että vaikka So-
hin ja Markuksen malli tarjoaa laajan selityksen sille, miten arvoa voidaan saa-
da tai olla saamatta IT:n kautta, mallia täytyy kuitenkin täsmentää ja parantaa.  
Trieun (2017) mielestä uudemmat tutkimukset painottavat, että lopulliset IT-
investoinneista saatavat tulokset ottavat aikansa kehittyäkseen lopulliseen 
muotoonsa. Kehitykseen voivat vaikuttaa ulkoiset seikat kuten konteksti- ja 
ympäristötekijät sekä ajallinen viive. Tästä syystä Trieu täydentää mallia yhdis-
tämällä siihen uudempia ideoita Melvillen ja muiden (2004) sekä Schryenin 
(2013) malleista.  

Kokonaisuutena Trieun (2017) malli heijastaa syntetisoitua viitekehystä, 
joka on tarkoitettu kuvaamaan BI:stä saatavaa liiketoiminta-arvoa.  Se kuvaa 
kolmea arvonluonnin prosessia, jotka ovat konversioprosessi, käyttöprosessi ja 
kilpailuprosessi.  Lisäksi malli ottaa huomioon konteksti- ja ympäristötekijät ja 
ajallisen viiveen vaikutukset. Yhteensä Trieun viitekehykseen sisältyy oletus, 
että BI-arvonluonti vaatii tietyt välttämättömät edellytykset ja sisältää tietyt to-
dennäköiset prosessit.  Malli olettaa, että kun organisaatiot investoivat BI:hin ja 
sopeutuvat BI:n implementointiprosessien ja muiden investointien aiheuttamiin 
olosuhteisiin kuten ajalliseen viiveeseen, tehokkaasti hyödynnetyt BI-
voimavarat johtavat haluttuihin BI-vaikutuksiin, jotka lopulta auttavat organi-
saatiota parantamaan suorituskykyään. Konteksti- ja ympäristötekijöillä tarkoi-
tetaan organisatorisia sekä toimialaan ja maahan liittyviä tekijöitä, jotka vaikut-
tavat BI:n käyttö- ja kilpailuprosesseihin. Organisatoriset tekijät voivat myös 
vaikuttaa BI:n käyttöprosessiin, ja toisaalta toimiala- ja maatekijät vaikuttavat 
kilpailuprosessiin (Melville ym., 2004). Ajallinen viive tulee puolestaan ottaa 
huomioon organisaation oppimisen ja muutoksen kannalta (Schryen, 2013).  
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Trieu (2017) määrittelee viitekehyksensä elementtejä vielä erikseen. Oleel-
lisimpia niistä tutkielmani kannalta ovat BI-vaikutus, kilpailudynamiikka ja 
toimialatekijät. BI-vaikutuksella tarkoitetaan yhtä tai useampaa seuraavista 
tuloksista, jotka yritys tai organisaatio on saavuttanut BI:n avulla: parantunut 
operatiivisen prosessin tehokkuus, uusia tai paranneltuja tuotteita ja palveluita 
tai dynaamisen organisaatiorakenteen vahvistuminen (Soh ja Markus, 1995; 
Melville, Kraemer ja Gurbaxani, 2004). Trieun (2017) katsauksen aiempien em-
piiristen tutkimusten tulosten mukaan tutkijat ovat osoittaneet, että BI:llä voi 
parantaa ennen kaikkea yrityksen operatiivista tehokkuutta minimoimalla epä-
todennäköiset asiakkaat (Park, Huh, Oh ja Han, 2012), muuttamalla liiketoimin-
taprosesseja (Trkman, McCormack, de Oliveira ja Ladeira, 2010; Counihan, Fin-
negan ja Sammon, 2002), rikastamalla organisaatioälyä (Counihan, Finnegan ja 
Sammon, 2002; Lau, Liao, Wong ja Chiu, 2012) ja kehittämällä uusia tuotteita ja 
palveluita tai parantamalla niitä (Deng ja Chi, 2012; Chae, 2014).  

Kilpailudynamiikan on Trieun (2017) mukaan havaittu olevan yksi tär-
keimmistä organisaation suorituskyvyn tekijöistä. Soh ja Markus (1995) esittä-
vät suosiollisen kilpailudynamiikan (esim. kilpailijan hidas reagointi markki-
noihin tai jääminen niiltä kokonaan pois) olevan tärkeä edellytys organisaation 
suorituskyvyn kehittymiselle. BI-vaikutusten hyödyntäminen tätä kautta pie-
nentää myös kilpailijoiden painostuksen vaikutusta organisaatioon (Ra-
makrishnan, Jones ja Sidorova, 2012). 

Toimialatekijät vaikuttavat Trieun (2017) katsauksen perusteella saavu-
tettuun BI-vaikutukseen. Toimiala saattaa määrittää, kuinka BI-tietoa hyödyn-
netään yrityksessä liiketoiminta-arvon luomiselle määräten myös kilpailutekijät, 
erilaisen sääntelyn ja muutosnopeuden (Melville ym., 2004). Katsauksessa on 
havaittu, että toimiala vaikuttaa BI-järjestelmistä saatuun hyötyyn (Tallon, Ra-
mirez ja Short, 2013; Rouibah ja Ould-ali, 2002; Abrahams, Jiao, Wang ja Fan, 
2012). Esimerkiksi Elbashir, Collier ja Davern (2008) ovat esittäneet, että BI-
vaikutuksen ja organisaation suorituskyvyn välinen suhde on ollut vahvempi 
muilla kuin palvelualoilla. Palvelualoilla asiakkaat vaihtuvat nopeammin ja 
palvelualan muutosnopeus on suurempi. Esimerkiksi pankkimaailmassa reaali-
aikaisen BI-tiedon hyödyntäminen oikealla tavalla päätöksenteossa voi olla 
haastavaa kilpailijoiden nopean reagoinnin takia. Nämä haasteet tulevat vas-
taan myös terveydenhuollossa, mitä käsitellään tarkemmin pääluvussa 3. 

Trieu (2017) hyödynsi artikkelissa rakennettua viitekehystä arvioidessaan 
löytämiään BI:tä koskevia empiirisiä tutkimuksia. Trieun löytämät empiiriset 
tutkimusartikkelit (106 artikkelia) analysoitiin viitekehyksen pohjalta siten, että 
artikkelista katsottiin, mitä viitekehyksen elementtiä niissä tarkastellaan. Lisäk-
si otettiin huomioon, kuinka syvällisesti tai laajasti tutkimus viittasi viitekehyk-
sen elementteihin. Artikkeleiden luokittelua teki kaksi henkilöä luotettavuuden 
lisäämiseksi. Yhteenvetona Trieu kuvaa kuviossa 3 miten BI-arvonluontia on 
tutkittu ja miten tutkimus on kohdistunut viitekehyksen eri elementteihin. Ku-
viossa elementtien tummuusasteella viitataan siihen, missä määrin tutkimus on 
kohdistunut näihin elementteihin. Mitä tummempi väri, sitä enemmän tutki-
mus on kohdistunut kyseiseen kohtaan.     
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KUVIO 3 BI:n liiketoiminta-arvon tutkimuksen painottuminen Trieun (2017, s. 115) mu-
kaan 

Trieun (2017) tulokset osoittivat, että aikaisempi tutkimus oli kohdistunut eni-
ten (yli 30 % tutkimusartikkeleista) BI-voimavaroihin ja BI-vaikutuksiin organi-
saatiossa. Seuraavaksi eniten (10-29 %) tutkimukset olivat kohdistuneet BI-
investointeihin, organisaation suorituskykyyn sekä organisatorisiin ja toi-
mialaan liittyviin tekijöihin. Sen sijaan huomattavan vähän (alle 10 %) tutki-
muksista oli kohdistunut BI-voimavarojen käytön tehokkuuteen, kilpailudy-
namiikkaan, maatekijöihin sekä ajallisen viiveen vaikutuksiin.  

Trieun (2017) löytämissä empiirisissä tutkimuksissa analyysi oli tehty pää-
sääntöisesti (yli 80 % tutkimusartikkeleista) organisaatiotasolla. Hieman yli 
10 % tutkimuksista ja niitä kuvaavista artikkeleista kohdistui yksilötasoon. Sen 
sijaan tiimin, tuotannonalan ja yhteiskunnan tasolla tarkastelua ei ollut juuri 
tehty (alle 2 % artikkeleista).  

Tarkastelunsa pohjalta Trieu (2017) määrittelee aukot BI-arvon tutkimuk-
sessa ja ehdottaa millaisia tutkimuskysymyksiä tulevaisuudessa pitäisi tutkia. 
Kontekstitekijöihin liittyen tutkimuksen aukkoja on esimerkiksi siinä, miten 
muutokset organisaation rakenteessa vaikuttavat BI-vaikutuksen kykyyn luoda 
arvoa. Tuotannonalakohtaisen tutkimuksen aukot liittyvät siihen, miten tekno-
logian muutokset ja BI-teknologian standardien vaikutukset välittyvät BI-
arvonluontiin eri aloilla.  BI-investointeihin liittyen Trieu (2017) ehdottaa tut-
kimusaiheeksi sitä, miten BI-investoinnit vaikuttavat toinen toisiinsa ja kuinka 
ne yhdessä luovat liiketoiminta-arvoa. BI-johtamisen alueelta Trieu ehdottaa 
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tutkittavaksi sitä, miten organisaation rutiinien uudelleenjärjestely vaikuttaa 
BI:n toiminnalliseen tehokkuuteen. BI:n käyttöprosessien osalta tutkimusta tar-
vitaan lisää siitä, mikä edistää BI-järjestelmien tehokasta käyttöä. Kilpailupro-
sessin kannalta tulisi tutkia sitä, kuinka BI-järjestelmiä hyödyntämällä voidaan 
vahvistaa organisaation kilpailuasemaa. Organisaation suorituskyvyn alueelta 
ei ole tutkittu riittävästi sitä, miten organisaation työntekijöiden tyytyväisyys 
vaikuttaa BI-arvoon. Myöskään ajallisten viiveiden vaikutusta ei ole tutkittu 
riittävästi sen suhteen, kuinka ne vaikuttavat BI-järjestelmien tehokkaaseen 
käyttöön. 

Yhteensä Trieun (2017) saamat tulokset osoittavat, että organisaatiot näyt-
tivät saavan arvoa BI-järjestelmistä Soh:n ja Markuksen (1995) ehdottaman pro-
sessimallin kuvaaman ketjun mukaisesti: BI-investoinneista BI-voimavaroihin, 
BI-voimavaroista BI-vaikutuksiin ja BI-vaikutuksista edelleen organisaation 
suorituskykyyn. Kuitenkaan tutkimusta ei ole tehty riittävästi niistä todennä-
köisistä prosesseista, jotka linkittävät organisaation BI-arvonluonnin välttämät-
tömät edellytykset toisiinsa. Tehty tutkimus ei myöskään tarkastele riittävän 
kattavasti kaikkia relevantteja analyysin tasoja ja näiden välisiä yhteyksiä (Trieu, 
2017).  

Yhteensä Trieun (2017) tutkimus on erittäin hyödyllinen tämän pro gradu 
-tutkielman kannalta, koska se kokoaa ja tunnistaa hyvin laajasti uuden tutki-
mustiedon pohjalta, millaisia mahdollisuuksia organisaatiot voivat saada arvoa 
BI:stä. Trieun malli luo entistä täydellisemmän ja moniulotteisemman kuvan 
sen tarkastelulle, millaiset kontekstitekijät ja sisäiset prosessit vaikuttavat BI:n 
arvonluontiin. Tämän tutkielman kannalta Trieun katsausartikkeli on hyödylli-
nen myös siksi, että se kuvaa tutkimuksen aukkoja ja haasteita BI-
arvonluonnissa.      

Vaikka Trieun (2017) katsaus tarkastelee laajasti sitä, miten BI-järjestelmiä 
on tutkittu eri tuotannonaloilla, siinä ei kuitenkaan tarkastella BI-arvonluontia 
erityisesti terveydenhuollossa. Seuraavassa luvussa (3) tarkastellaankin liike-
toimintatiedon hallintajärjestelmien hyödyntämistä terveydenhuollossa arvon-
luonnin näkökulmasta. 
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3 LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA JA ARVON-
LUONTI TERVEYDENHUOLLOSSA  

Tässä luvussa tarkastellaan BI:n kautta tapahtuvaa arvonluontia terveyden-
huollossa. Alaluvussa 3.1 tarkastellaan terveydenhuollon erityispiirteitä ja vii-
tekehystä BI:lle terveydenhuollossa. Seuraavassa alaluvussa (3.2.) käsitellään 
alan tieteellisessä kirjallisuudessa tunnistettuja arvonluonnin mahdollisuuksia 
ja haasteita terveydenhuollossa. Alaluvussa 3.3 tarkastellaan terveydenhuollos-
sa havaittuja tarpeita BI-järjestelmille. Viimeisessä alaluvussa 3.4 tehdään yh-
teenvetoa arvonluonnista terveydenhuollossa. 

3.1 Terveydenhuollon erityispiirteet ja arvonluonti liiketoiminta-
tiedon hallintajärjestelmillä 

Nykyisin nopeasti muuttuvalla terveydenhuollon alalla päätöksentekijät koh-
taavat yhä kasvavia vaatimuksia koskien sekä kliinistä että hallinnollista infor-
maatiota ja sen hyödyntämistä muuttuvan lainsäädännön ja asiakasspesifien 
vaatimusten kentässä. Alan kansainvälisessä kirjallisuudessa BI-järjestelmien 
käyttö on viime vuosina nähty yhtenä mahdollisena ratkaisuna vastattaessa 
näihin terveydenhuollon muuttuviin vaatimuksiin ja haasteisiin (Mettler ja Vi-
marlund, 2009; Shen ym., 2017).  

Mettler ja Vimarlund (2009) ovat kehittäneet viitekehystä BI:n arvonluon-
nista terveydenhuollon kontekstiin. Tätä varten he aluksi tarkastelevat, mitä 
eroavia ja mitä samankaltaisia piirteitä on terveydenhuollon ja muiden alojen 
arvonluonnissa. Taulukossa 1 kuvataan näitä eroja ja yhtäläisyyksiä mukaillen 
Mettlerin ja Vimarlundin (2009) kuvausta. 
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TAULUKKO 1 Terveydenhuollon ja muiden sektoreiden erityispiirteiden vertailu (mu-
kaillen Mettler ja Vimarlund, 2009) 
 

Eroavaisuudet Samankaltaisuudet 

Toiminnan hallinta on useimmilla sektoreil-
la yhtenäistä, mutta terveydenhuollossa 
kliininen ja hallinnollinen raportointi ovat 
erillisiä. 
 

Kaikilla sektoreilla pyritään parannuksiin 
kuluissa, laadussa ja viiveessä integroitujen 
prosessien avulla.  

Useimmilla sektoreilla on selvät asiakas-
ryhmät ja tyypillisesti tarjotaan vain muu-
tamaa tuotetta; terveydenhuollossa on mo-
ninaisia toimijoita, joilla on erilaiset tarpeet 
(esim. potilaat, lääkärit, julkinen hallinto). 

Muut tuotannonalat ovat menestyneet 
noudattamalla asiakaskeskeisyyttä, ja myös 
terveydenhuollon pääfokus tulisi olla ensi-
sijaisesti asiakas-/potilaskeskeinen, kuiten-
kaan muita asiakassegmenttejä unohtamat-
ta. 

 
Useimmilla tuotannonaloilla järjestelmissä 
on täsmällisiä mittareita; terveydenhuollos-
sa vaikuttavat myös vaikeasti mitattavat 
ihmisten tunteet ja valinnat.  
 

 
Kuten muillakin sektoreilla, terveydenhuol-
to hyötyy järjestelmien integraatiosta. 

 
Taulukossa 1 kuvatut erot ja yhtäläisyydet ovat olleet lähtökohtana Mettlerin ja 
Vimarlundin (2009) rakentamassa viitekehyksessä, jossa kuvataan BI:tä tervey-
denhuollossa (Kuvio 4). Viitekehyksessä jaetaan prosessit lääketieteellisiin, lii-
ketoiminnallisiin ja tukiprosesseihin. Lääketieteellisiin prosesseihin kuuluvat 1) 
diagnostiikka ja hoito (therapy), 2) sairaanhoitajan antama hoito sekä 3) tutki-
mus ja opetus. Liiketoiminnallisiin prosesseihin kuuluvat 1) talouslaskenta, 2) 
valvonta ja kontrolli, 3) organisaation kehittäminen sekä 4) säädösten ja riskien 
hallinta. Tukiprosesseihin kuuluvat 1) inhimilliset resurssit (HR), 2) logistiikka 
ja tarvikehuolto sekä 3) viestintä. Näihin kolmeen prosessiin liittyvät ulkoiset 
toimijat, joita ovat 1) potilaat, 2) hallinto, 3) vakuutusyhtiöt ja 4) muut tervey-
denhuollon instituutiot. 

Viitekehyksen (Kuvio 4) alaosassa on kuvattu informaation kulku ja siihen 
liittyvät datalähteet ja teknologiat. Usein kirjallisuudessa jätetään kuvaamatta, 
mikä on informaation ja datan ero. Tässä tapauksessa Mettler ja Vimarlund 
(2009) kuitenkin erottelevat selkeästi informaation ja datan Boden (1997) määri-
telmän pohjalta. Informaatio käsittää formalisoidussa muodossa esitettyjä fak-
toja, käsitteitä ja ohjeita, joita voidaan käyttää kommunikointiin, tulkintaan tai 
ihmisen tai koneen merkityksen muodostamisprosesseihin. Sen sijaan data kä-
sittää vain koneella luettavissa olevaa informaatiota. Terveydenhuollon organi-
saatioissa Mettler ja Vimarlund (2009) erottavat seuraavat kolme erityyppistä 
datan lähdettä: 1) Kliiniset datalähteet sisältävät kaiken lääketieteellisen datan 
(esim. potilaskertomukset ja laboratoriotulokset), jota tarvitaan terveyspalve-
luiden toimittamisessa potilaille, 2) Hallinnolliset datalähteet sisältävät kaiken 
liiketoimintadatan (esim. henkilöstöä koskevan datan ja taloudellisen datan), 
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jota vaaditaan terveydenhuolto-organisaation pyörittämiseen, ja 3) Ulkoiset da-
talähteet voivat olla joko kliinistä tai liiketoiminnallista ulkoisista lähteistä saa-
tua dataa (esim. tilastollinen data, lääketieteelliset raportit ja vakuutuslomak-
keet). 

Teknologiat BI:n kontekstissa nähdään Mettlerin ja Vimarlundin (2009) 
viitekehyksessä suurien datamäärien varastoinnin, analysoinnin ja visualisoin-
nin mahdollistajina. Siinä (Kuvio 4) BI-teknologioina mainitaan raportointiin, 
asiantuntijajärjestelmiin, OLAPiin (online analytical processing), datan louhin-
taan ja datan varastointiin liittyvät teknologiat. 
 

 
KUVIO 4 Viitekehys BI:lle terveydenhuollossa (Mettler ja Vimarlund, 2009, s. 257) 

Tärkeimpinä edellytyksinä BI:n onnistuneelle ja tehokkaalle hyödyntämiselle 
terveydenhuollossa Mettler ja Vimarlund (2009) näkevät seuraavat seikat: yh-
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teistyö, tietämys, luottamus, instituutiot ja hallinta. Yhteistyö sekä terveyden-
huollon eri sektoreiden (perusterveydenhuolto, sairaalat, erikoissairaanhoito) 
että terveyden- ja sosiaalihuollon välillä on korvaamaton tekijä BI:n tehokkaan 
käytön kannalta. Eri terveydenhuollon sektoreita koskevien organisaatioiden 
välistä saumatonta yhteistyötä vaaditaan, jotta tehokkaat ja toimivat terveys-
palvelut voidaan taata. Onkin tärkeää, että kaikilla toimijoilla on kunnolliset 
kannusteet tehdä yhteistyötä. Tähän tarvitaan yhdistelmä, jossa on selkeä ja 
suunniteltu talousvastuu sekä taloutta kuvaavat toimivat ja luotettavat mittarit. 
Lisäksi tarvitaan tietämystä eri organisaatioista ja niiden osaamisesta, luotta-
musta organisaatioiden kesken ja selvästi vakiintuneita instituutioita, jotka hal-
litsevat BI:tä tehokkaasti. 

Tämän pro gradu –tutkielman kannalta Mettlerin ja Vimarlundin (2009) 
malli antaa hyvän pohjan kuvata ja arvioida BI:n mahdollisuuksia ja käyttöä 
terveydenhuollossa. Muilla toimialoilla BI on yleisesti apuna organisaation ta-
pahtumien ja niiden seurausten hallinnoinnissa sekä tapahtumien reaaliaikai-
sessa mittaamisessa ja kuvaamisessa. Saatua tietoa voidaan hyödyntää muutos-
ten ja parannusten tekemisessä. Terveydenhuollossa toimintojen ja palvelujen 
parantaminen ja muutosten tekeminen ovat yhtä tärkeitä kysymyksiä kuin 
muillakin tuotannonaloilla. Koska käsiteltävät datamäärät kasvavat valtaviksi, 
on tärkeä tunnistaa ne BI-pohjaiset työkalut tai tehokkuuden lähteet, joita pa-
rantamalla terveydenhuolto-organisaation suorituskykyä ja mittareita voidaan 
alkaa parantaa. Mettler ja Vimarlund jakavat viitekehyksessään (Kuvio 4) BI:n 
elementteihin, joita analysoimalla toiminnan kehittämistä voidaan kohdentaa 
sinne missä sitä eniten tarvitaan. Myös terveyshyötyä ja hoitotuloksia voidaan 
parantaa analysoimalla reaaliaikaista kliinistä ja hallinnollista informaatiota. 
Kattavilla laatumittareilla voidaan myös pienentää erilaisia riskejä terveyden-
huollossa. 

3.2 Arvonluonnin mahdollisuudet ja haasteet terveydenhuollossa    

Koska arvon käsite on kontekstista riippuvainen, myös sen määrittely on syytä 
tehdä eri tavalla eri konteksteissa. Arvosta ja arvonluonnista terveydenhuollos-
sa on keskusteltu vilkkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana (Porter, 2008, 
2010). Harvardin yliopiston professori Porter (2010) pitää arvon määrittämistä 
ja mittaamista tärkeänä kaiken edistymisen ja kehittymisen kannalta. Porter 
(2008) ehdottaa, että suorituskyvyn parantaminen ja tulosvastuu on mahdollista 
saavuttaa vain silloin, kun on selkeä ja jaettu käsitys toiminnan tavoitteista ja 
merkityksestä. Useimmilla tuotannonaloilla päätavoite on voiton tekeminen. 
Terveydenhuollossa sen sijaan tavoite ei ole näin yksiselitteinen. Terveyden-
huollossa terveyden edistämisen ja kustannusten optimoinnin tavoitteet ovat 
yhtä aikaa olemassa. Tämä tekee arvon määrittelystä terveydenhuollossa haas-
tavaa.  

Arvon määritelmä ja tapa mitata sitä on pohja arvonluonnille. Porter (2010) 
ehdottaa, että terveydenhuollossa potilaiden saama arvo pitäisi olla aina kaiken 
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yläpuolella.  Koska arvo riippuu lopputuloksesta (outcome), eikä esimerkiksi 
hoidon toteutukseen käytetyistä resursseista (input), arvoa terveydenhuollossa 
tulisi tarkastella tuloksen eli terveyshyödyn kautta. Terveyshyöty puolestaan 
määritellään lopputulosten ja hoidon jälkeen tapahtuvien komplikaatioiden 
kautta. Porter (2008) määrittelee täten arvoksi saavutetun terveyshyödyn suh-
teessa kustannuksiin. Terveyshyödyt ovat moniulotteisia ja yksilöllisiä kullekin 
potilaalle ja hoitotavalle. Kustannuksilla taas tarkoitetaan potilaan hoidon koko 
elinkaaren aikaisia kustannuksia, joihin sisältyy välittömien kulujen lisäksi 
kaikki kulut hoidon tarpeen arvioinnista aina jälkitarkastuksiin ja komplikaati-
oihin saakka. Tällöin usein paras tapa pienentää kustannuksia onkin käyttää 
enemmän resursseja potilas- ja hoitotoimenpidekohtaisesti määrättyihin toimin-
toihin. Kuitenkin Porter varoittaa, että kustannusten pienentäminen huomioi-
matta niiden vaikutusta terveyshyötyihin voi olla vaarallista ja lopulta johtaa 
päinvastaisiin vaikutuksiin. Lyhyen tähtäimen säästöt hoidossa voivat johtaa 
laiminlyönteihin hoitoprosessissa ja tätä kautta aiheuttaa pitkäaikaisia kompli-
kaatioita ja kuluja (Porter, 2010).  

Jotta arvoa voidaan luoda tiettyjä määriä, sitä on kyettävä myös mittaa-
maan. Porter (2008) väittää, että terveyshyötyjen mittaamisen puute on suurin 
haaste nykyisessä terveydenhuollossa. Kun mittarit pyörivät liikaa pelkkien 
kustannusten ympärillä, potilaslähtöisten työtapojen ja käytäntöjen löytäminen 
ja implementointi voi jäädä toisarvoiseksi. Koska arvo on vaikea määritellä il-
man kontekstia, arvoa ja arvon yksikköjä tulee tarkastella terveydenhuollossa 
potilaslähtöisesti ja potilaskohtaisesti (Porter, 2010). Potilaslähtöisen arvon yk-
sikön tulisi lopulta ohjata potilaskohtaisen hoidon suunnittelua ja toteutusta. 
Mittausyksikkö voi koostua eri tekijöistä erilaisten hoitotapojen yhteydessä. 
Kuitenkin useimmiten paras keino on koota hoitopaketteja, jotka kattavat hoi-
don koko elinkaaren sisältäen toimenpiteiden lisäksi taudin yleisimmät sivuoi-
reet. Esimerkiksi diabeetikon tavanomaisen hoidon lisäksi hoitopakettiin tulisi 
sisällyttää verenpaineeseen, munuaistauteihin ja verisuoniin liittyvät tutkimuk-
set. Tällöin arvo muodostuu siitä, että mahdollinen pääoireeseen liittyvä sivu-
tauti on voitu torjua ennakoivasti, mikä säästää aikaa ja rahaa. Tällaiset hoito-
paketit voidaan määritellä esimerkiksi ikäryhmän, terveydentilan tai sukupuo-
len perusteella, jolloin arvon mittaamista ja hoidon sovittamista oireisiin enna-
koivasti voidaan täsmentää entisestään. 

Arvon mittaaminen ja sen korostaminen terveydenhuollossa ei ole sujunut 
ilman ongelmia. Porter, Larsson ja Lee (2016) toteavat artikkelissaan, että vaikka 
arvokeskeisyys ja terveyshyötyjen mittaaminen on lisääntynyt, tavat mitata po-
tilaalle hyödyllistä arvoa ovat edelleen rajalliset. Mittarit, kuten potilaan eloon-
jääminen, on luonnollisesti aina saatavilla, mutta niistä ei saa riittävän hyvää 
kuvaa hoitopaikan ja toteutetun hoidon laadusta. Vuonna 2016 terveydenhuol-
lossa on tunnistettu yhteensä 1958 eri laatumittaria NQMC:n (National Quality 
Measures Clearinghouse) toimesta. Näistä mittareista suurin osa kuitenkin ker-
too sairaalan eri prosesseista. Varsinaista terveyshyötyä näistä 1958 mittarista 
kuvastaa vain 7%, ja vain alle 2% mittareista kertoo potilaiden raportoimista 
terveyshyödyistä tai -haitoista (patient-reported health status). Potilaita kiinnos-
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tavat kuitenkin pääosin terveyshyötyihin liittyvät koko hoitosyklin kattavat 
mittarit, kuten eloonjäänti, toimintakyky hoidon jälkeen, elämänlaatu, koko-
naishoitoaika, hoitoon liittyvät komplikaatiot ja kivut sekä kuinka kestäviä saa-
vutetut tulokset ovat olleet. Silti vain pieni osa NQMC:n laatumittareista käsit-
telee näitä asioita. 

Porter ym. (2016) ovat ehdottaneet aikaisemmissa julkaisuissaan (Porter, 
2008; Porter 2010) hoitokeinojen paketoimista ja standardointia terveyshyödyn 
perusteella. Jokaista paljon esiintyvää terveysongelmaa varten määritellään mi-
nimiterveyshyöty, joka potilaalle on tuotettava.  Tämä lähestymistapa keskittyy 
Porterin (2010) arvopohjaiseen terveydenhuoltoon (Value-Based Health Care, 
VBHC). Koska valmiit hoitopaketit määrittävät eri sairauksille tietyn tavoiteti-
lan, hoidossa otetaan huomioon myös potilaan muu kunto ja mahdollisesti ter-
veyshyötyyn ja hoidon riskitekijöihin vaikuttavat muut sivuoireet tai sairaudet. 
VBHC on omiaan viemään eteenpäin potilaskeskeistä ajattelua hoitopäätöksiä 
tehtäessä. Vuonna 2016 standardoituja hoitopaketteja oli valmiina 21 kappaletta 
ja 14 suunnittelussa. Tässä joukossa on maailmalla yleisimmin esiintyviä sai-
rauksia kuten keuhkosyöpä, masennus ja alaselän kivut. Nämä standardit on 
luotu alojen eksperttien avulla terveyshyötyjen mittaamisesta vastaavan liiton 
(International Consortium for Health Outcomes Measurement, IHCOM) toi-
mesta. Standardien kansainvälistäminen on osoittanut, että vaatimukset ter-
veyshyötyjen osalta eri sairauksien kohdalla ovat ympäri maailmaa enimmäk-
seen hyvin suoraviivaisia ja samanlaisia. IHCOM:in työryhmät painottavat, että 
tarkoitus ei ole keksiä uusia hoitokeinoja, vaan hyväksyä ja sopia potilaan kan-
nalta parhaat laatumittarit kullekin sairaudelle, jotka ovat käyttökelpoisia ja 
päteviä kaikkialla. Standardoinnin suurin hyöty on laadun vertailun mahdollis-
taminen. Tätä kautta tietoa sairaaloiden ja hoitopaikkojen laadusta tulee saata-
ville, ja potilaslähtöinen tapa hoitaa sairauksia lisääntyy.  

BI:n mahdollisuuksia ja haasteita arvonluonnin kannalta on tutkittu ter-
veydenhuollossa useista eri näkökulmista. Suurin osa tutkimuksesta on kohdis-
tunut BI-järjestelmien käyttöönottoon ja BI-järjestelmistä saataviin hyötyihin.  
Shen ym. (2017) ovat kuitenkin tutkineet BI-järjestelmien kypsyyttä ja sen vai-
kutusta päätöksentekoon ja sairaalan ketteryyteen. Shen ym. (2017) selvittivät 
laajalla kyselytutkimuksella, millaisia syitä terveydenhuollossa nähdään BI-
järjestelmien käytölle ja miten näiden järjestelmien kypsyys mahdollistaa sai-
raalan toiminnan ketteryyden. Kyselylomakkeeseen vastasi 17 sairaalasta yh-
teensä 158 henkilöä. Kyselytutkimuksen tuloksena havaittiin, että lääketieteelli-
sen informaation laatuun vaikutti merkittävästi BI-järjestelmien kypsyys. Tut-
kimuksen tuloksia voidaan tulkita siten, että BI-järjestelmät parantavat infor-
maation laatua, mikä vuorostaan parantaa päätöksenteon laatua. Yleinen käsi-
tys on, että nopea ja tarkka päätöksenteko on oleellista organisaation ketteryy-
delle ja että datalla on tärkeä merkitys organisaation päätöksentekoprosesseille. 
Kyselytutkimus osoitti myös, että sairaaloissa on niin paljon dataa, että tietojär-
jestelmien rajat tulevat nopeasti vastaan. Tämä vaikeuttaa datan käyttöä pää-
töksenteon apuna. Kun BI –järjestelmiä (BIS) on otettu käyttöön, niiden avulla 
on saatu ajankohtaista, täsmällistä ja käytännöllistä tietoa sairaalan päätöksen-
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tekijöiden avuksi (Shen ym., 2017).  Tutkimuksen tuloksena todettiin, että BI-
järjestelmän kypsyys vaikutti ratkaisevasti lääketieteellisen informaation laa-
tuun. Tiedon laatu puolestaan vaikutti lääketieteellisten päätösten laatuun, BI-
järjestelmien käyttöön ja asiakastyytyväisyyteen. Yleisesti asiakastyytyväisyys 
lääkärin päätöksiä kohtaan parani (Shen ym., 2017). 

3.3 Koetut syyt ja tarpeet liiketoimintatiedon hallintajärjestelmil-
le 

Ajatus BI-järjestelmän koetusta tarpeesta organisaatiossa voi johtua monesta eri 
syystä. Esimerkiksi jo olemassa olevissa järjestelmissä on havaittu pahoja puut-
teita, jotka hidastavat organisaation prosessien läpivientiä ratkaisevasti, tai or-
ganisaation järjestelmien kokonaisarkkitehtuuri kaipaa uudistusta. Hellström ja 
Ramberg (2019) ovat tutkineet Ruotsin julkisen sektorin johtajien havaintoja ja 
käsityksiä BI-järjestelmien tarpeellisuudesta. Tutkimuksen data kerättiin kyse-
lytutkimuksella koskien paikallisten kuntien hallinnon kokemusta tarpeesta ja 
valmiudesta käyttää BI-järjestelmiä. Tietoja täydennettiin puolistrukturoiduilla 
haastatteluilla. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, onko julkisen ja yksityisen 
sektorin valmiudella käyttää BI-järjestelmiä huomattavia eroja. Tutkimuksen 
tulokset osoittivat, että julkisen sektorin johtajat tunnistivat tarpeen BI-
järjestelmien toiminnoille laajalti, mutta julkisen sektorin toimijoiden valmiu-
desta ei oltu yhtä varmoja. Tutkimuksessa havaittiin, että julkisella sektorilla 
lainsäätäjät tai poliitikot eivät tunnista tarvetta BI-järjestelmille yhtä lailla kuin 
julkisen sektorin organisaatioiden paikalliset johtajat. Yksi syy, miksi tarvetta 
BI-järjestelmille ei aina osattu ilmaista eksplisiittisesti oli se, että julkisen sekto-
rin johtajat eivät osanneet pukea tarpeita sanoiksi riittävän tarkasti BI:n kannal-
ta, vaan vallitsevat toimintatavat rajoittivat BI:n mahdollisten hyötyjen näke-
mistä. 

Erityisesti terveydenhuollossa BI-toimintojen tarvetta on ohjannut jatku-
vasti kasvavien datamäärien käsittelyn tarve ja väestön ikärakenteen muutokset 
(Mashinchi, Ojo ja Sullivan, 2019). Myös esimerkiksi kroonisten sairauksien hoi-
tojen monimutkaistuminen ja kustannusten kasvaminen on edellyttänyt entistä 
tehokkaampaa tapaa käsitellä tietoja. Mashinchin ym. (2019) kirjallisuuskat-
sauksessa on käsitelty BI-sovelluksia ja niiden tarvetta terveydenhuollossa. 
Yleisimmät ongelmat vanhoissa terveydenhuollon järjestelmissä ovat olleet lää-
käreiden ja johtajien tarpeita palvelevat puutteelliset tietojenkäsittelytoiminnot. 
Tarvittavat tiedot ovat pahimmillaan olleet vaikeasti saatavissa eivätkä lain-
kaan reaaliaikaisesti käytettävissä. Parempien sairaalapalveluiden tarjoamiseksi 
ja parempaa päätöksentekoa varten on kuitenkin ollut oleellista, että tarvittava 
tieto on aina saatavilla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.  

Terveydenhuollon järjestelmien tulee tarjota parempia palveluita myös 
ulkoisille sidosryhmille eli pääasiassa potilaille. Järjestelmien toimintojen puut-
teet ovat rajoittaneet potilaan osallistumista hänen omaan hoitoonsa. Potilaan 
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pitää voida hallita omia terveystietojaan ja pystyä olemaan aktiivisesti mukana 
omaan hoitoon ja terveyteen liittyvissä päätöksissä (Mashinchi ym. 2019). Tarve 
BI-järjestelmille terveydenhuollossa on siis selvä niin sisäisten kuin ulkoistenkin 
toimijoiden näkökulmasta. Tarve BI:lle on muodostunut usein vanhojen järjes-
telmien ja prosessien haasteista ja ongelmista. Mashinchi ym. ovat luokitelleet 
nämä tarpeet neljään eri pääluokkaan, jotka ovat 1) sairaalan prosessien suori-
tuskyvyn parantaminen, 2) sairaalahoidon parantaminen, 3) sairaalan proses-
sien suorituskyvyn analysointi sekä datan hallinta ja 4) parempi kommunikoin-
ti ja yhteistyö. BI-järjestelmien toimintojen kuten datavarastojen, historiatiedon 
ja tietojen paremman visualisoinnin ja hyödyntämisen nähtiin ratkaisevan mo-
net näistä tarpeista. BI-järjestelmät mahdollistivat monessa tapauksessa erityi-
sesti datan käsittelyä ja päätöksentekoprosesseja. Pääsy tarvittavaan tietoon 
hoitui helpommin, nopeammin ja tarkemmin. Turhan työn kuten samojen tieto-
jen syöttäminen useaan kertaan järjestelmään säästi aikaa ja resursseja. Inhimil-
listen virheiden määrä väheni BI-järjestelmien hyödyntämisen myötä. Potilaat 
kokivat BI-järjestelmien arvon lyhempinä odotusaikoina ja nopeampana hoi-
toon pääsynä. Joissain tapauksissa potilaan tyytyväisyys ja hoidon lopputulos 
oli parempi. 

Organisaation järjestelmätilanne voi olla sellainen, ettei BI-järjestelmien 
käyttöönottoa ole edes harkittu tai siitä ei tiedetä. Setiawan (2019) käsittelee ar-
tikkelissaan kehittämäänsä BI-järjestelmää, jota hyödynnetään indonesialaisessa 
sairaalassa. Sairaalassa ei ole aikaisemmin ollut keinoja hyödyntää tai visuali-
soida perustavan tason dataa koskien esimerkiksi potilaiden asunpaikkoja tai 
äitien ja vauvojen terveysdataa. Tarve BI-järjestelmälle on Indonesiassa lähtenyt 
vielä perustavammanlaatuisista asioista kuin esimerkiksi Suomen tai Ruotsin 
kontekstissa. Indonesian tapauksessa dataa kerätään, mutta se jää hyödyntä-
mättä hyvällä tavalla. Artikkelissa mainitut tarpeet BI-järjestelmille ovat enim-
mäkseen hyvin yleisiä kuten hoidon laadun ja datan tarkkuuden parantaminen. 
Tarvetta yksittäisten prosessien parantamiseen ei juurikaan käsitellä. Tämä 
osoittaa, että selvitettäessä BI-järjestelmien tarvetta, haasteita tai ongelmia, tulee 
ottaa huomioon organisaation maantieteellinen sijainti, teknologisen kehityksen 
taso ja työntekijöiden osaaminen. 

3.4 Yhteenveto arvonluonnista terveydenhuollossa 

Seuraavassa on koottu yhteen kirjallisuudessa esiintyneitä arvonluonnin muo-
toja siten, että ne on ryhmitelty kuuteen pääluokkaan. Pääluokat on muodostet-
tu lajittelemalla ja yhdistelemällä kirjallisuudesta löytyneitä arvon ilmenemis-
muotoja parhaiten niitä kuvaaviin yläkäsitteisiin.  

Ensimmäinen arvonluonnin ilmenemismuotojen pääluokka on päätöksen-

teon laadun parantuminen. Seuraavia päätöksenteon laatuun liittyviä arvon 
ilmenemismuotoja on tullut esille kirjallisuudessa: päätöksenteon laadun paran-
tuminen yleisesti (Mettler ja Vimarlund, 2009; Foshay ja Kuziemsky, 2014), si-
säisen ja ulkoisen tiedon integroiminen päätöksentekijöitä varten (Foshay ja 
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Kuziemsy, 2014), päätöksenteon pohjautuminen tietoon organisaatiokontekstis-
sa, BI-järjestelmien tarjoama päätöksentekoa tukeva tieto ja moninainen arvo 
organisaatiossa (Foshay ja Kuziemsky, 2011), niiden projektien löytäminen, joi-
den lopputulos suuntautuu organisaation tavoitteiden mukaisesti sekä kaikkien 
mahdollisten vaihtoehtojen ottaminen huomioon haluttuihin tavoitteisiin pää-
semiseksi (Peffers ym., 2003). 

Toinen pääluokka on tiedon tehokkaampi hyödyntäminen. Arvo tai 
mahdollisuus sen luomiselle on ilmennyt seuraavilla tavoilla: terveydenhuol-
lossa BI-järjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia ei vielä ole hyödynnetty riittä-
västi, reaaliaikaisen tiedon hyödyntämisenä (Visinescu, Jones ja Sidorova, 2016), 
kerättyä tietoa hyödynnetään kattavammin tarkoituksenmukaisella tavalla 
(Hanson, 2011; Rohloff, 2011) sekä erilaisten kehitysideoiden huomioimisella 
laajemmin (Peffers ym., 2003). 

Kolmas pääluokka on organisaation talouden ja suorituskyvyn ohjaami-

nen ja hallinta. Kirjallisuudessa arvonluonti on ilmennyt seuraavin tavoin: kus-
tannusten raportointi ja hallinta on entistä tarkempaa, toiminnan tehokkuutta 
raportoidaan ja hallitaan entistä tarkemmin, terveydenhuollon organisaatioiden 
kilpailukyvyn ylläpitona ja hallintana, tulosvastuuna (Visinescu, Jones ja Sido-
rova, 2016), organisaation suorituskyvyn parantamisena (Trieu, 2017), paran-
nuksina kuluissa (Mettler ja Vimarlund, 2009) ja parempana resurssien allo-
koinnin optimointina ylläpitoon ja pieniin järjestelmiin (Peffers ym., 2003). 

Neljäs arvonluonnin ilmenemismuotojen pääluokka on organisaation 

operatiivisen tehokkuuden parantaminen. Operatiivisella tehokkuudella tar-
koitetaan tässä muun muassa organisaation prosessien toimivuutta, asiakas-
ryhmien hallintaa ja muutoksiin reagoimiseen. Kirjallisuudessa siihen liittyviä 
arvonluonnin ilmenemismuotoja on esiintynyt seuraavilla tavoilla: liiketoimin-
taprosessien muuttamisena (Trkman, McCormack, de Oliveira ja Ladeira, 2010; 
Counihan, Finnegan ja Sammon, 2002), organisaatioälyn rikastamisena (Couni-
han, Finnegan ja Sammon, 2002; Lau, Liao, Wong ja Chiu, 2012), uusien tuottei-
den ja palveluiden kehittämisenä (Deng ja Chi, 2012; Chae, 2014), parannuksina 
viiveessä, parannuksina laaduissa, asiakasryhmien hallinnan parantamisena 
(Mettler ja Vimarlund, 2009), kilpailudynamiikan parantumisena eli muutok-
seen reagoinnin nopeutumisena (Trieu, 2017), kilpailijoiden painostuksen orga-
nisaatioon kohdistuvan vaikutuksen pienenemisenä (Ramakrishnan, Jones ja 
Sidorova, 2012), epätodennäköisten asiakkaiden minimointina (Park, Huh, Oh 
ja Han, 2012), terveyden edistämisenä ja kustannusten samanaikaisena opti-
mointina (Porter, 2010; 2008), standardointina eli laadun vertailun mahdollis-
tamisena: sairaaloiden ja hoitopaikkojen laatu tulee ilmi, ja potilaslähtöinen ta-
pa hoitaa asiakkaita lisääntyy (Porter, 2008) sekä tärkeiden strategisten, taktis-
ten ja operatiivisten järjestelmien parempana tasapainottamisena kehittä-
misportfoliossa (Peffers ym., 2003). 

Viides pääluokka on välineet ja järjestelmät. Tämän pääluokan arvon il-
menemismuotoina kirjallisuudessa mainittiin: kehittyneiden analyysivälineiden 
hyödyntämisen terveydenhuollossa (Rohloff, 2011), BI-järjestelmien riittävä 
hyödyntäminen terveydenhuollossa (Visinescu, Jones ja Sidorova, 2016) sekä 
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järjestelmien integraatio tehokkuuden parantamiskeinona (Mettler ja Vimar-
lund, 2009). 

Kuudes pääluokka on arvo potilaalle/asiakkaalle. Muun muassa Porter 
(2008; 2010) on korostanut potilaan kokeman arvon merkitystä terveydenhuol-
lossa. Terveydenhuoltoa suunnitellessa potilaan saama arvo tulisi olla tärkeim-
pänä lähtökohtana. Kirjallisuudessa potilaan/asiakkaan kokemaa arvoa kos-
kien mainittiin: potilaan/asiakkaan ajan, rahan ja terveyden säästäminen (esim. 
pääoireeseen liittyvän sivutaudin tunnistaminen ja torjuminen ennakoivasti), 
eloonjäänti, toimintakyvyn säilyttämisenen hoidon jälkeen, elämänlaadun säi-
lyttäminen, kokonaishoitoaikojen paraneminen, hoitoon liittyvien komplikaati-
oiden ja kipujen minimoinen sekä saavutettujen hoitotuloksien kestävyys 
(NQMC:n (National Quality Measures Clearinghouse) laatumittarit, 2016). 

Haastattelulomakkeen (liite 2) laatimisessa on hyödynnetty aikaisempaa 
tutkimuskirjallisuutta ja edellä kuvattuja arvonluonnin ilmenemismuotojen 
pääluokkia. Muun muassa Setiawanin (2019) artikkeli osoittaa erot lähtötiedois-
sa BI-järjestelmien hyödyntämisessä. Tästä syystä haastattelulomakkeessa käsi-
tellään kokemusta ja taustoja BI-järjestelmiin liittyen. Arvonluonnin ilmene-
mismuotojen on koottu kirjallisuudesta niitä parhaiten kuvaavaan kuuteen pää-
luokkaan. Pääluokkia on hyödynnetty sellaisenaan haastattelukysymyksiä laa-
tiessa. Useat lähteet (esim. Mashinchi ym., 2019; Hellström ja Ramberg, 2019) 
osoittavat, että BI-järjestelmien tarpeen tunnistaminen ja sen eksplisiittinen il-
maisu on tärkeä tekijä BI-järjestelmien käyttöönotossa. Tarve on usein suoraan 
lähtöisin koetuista haasteista ja puutteista, joita vanhoja järjestelmiä käyttäessä 
on kohdattu. Tästä syystä haastattelulomakkeessa on kysytty BI-järjestelmiin 
liittyvistä haasteista, puutteista ja tarpeista uusiin toimintoihin tai järjestelmiin.  
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ  

Tässä luvussa kuvataan aluksi tutkimuksen tavoite ja tutkimusstrategia (alalu-
ku 4.1). Sen jälkeen esitetään tutkimusaineiston keruu (alaluku 4.2) ja tutkimus-
aineiston analyysi (alaluku 4.3).  

4.1 Tavoite ja tutkimusstrategia 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella ja kuvata liiketoiminta-
tiedon hallintajärjestelmien (BI-järjestelmien) arvonluontia terveydenhuollossa.  
BI-järjestelmät ymmärretään tässä tutkimuksessa laajaksi valikoimaksi teknolo-
gioita, sovelluksia ja prosesseja, joita käytetään datan keräämiseen, varastoimi-
seen ja analysoimiseen. BI:n avulla pyritään tukemaan ennen kaikkea päätök-
sentekoa ja tulevaisuuden strategioiden laatimista. Tutkimuksen strategiana 
käytetään tapaustutkimusta. Tässä monitapaustutkimuksessa tapaukseksi ym-
märretään haastateltavan/haastateltavien käyttämä ja/tai kehittämä BI-
järjestelmäkokonaisuus, jonka kontekstina on terveydenhuollon tai siihen lähei-
sesti liittyvä sosiaalihuollon organisaatio.  Yhteensä tutkittavia tapauksia on 
kymmenen. 

Tutkimusongelmat voidaan määritellä seuraavasti: 

1. Millaisia liiketoimintatiedon hallintajärjestelmäkokonaisuuksia (ta-
pauksia) voidaan tunnistaa terveydenhuollossa?  

2. Millaisia arvonluonnin ilmenemismuotoja liiketoimintatiedon hallinta-
järjestelmät tarjoavat terveydenhuollossa?  

3. Millaisia tarpeita nähdään liiketoimintatiedon hallintajärjestelmille ter-
veydenhuollossa?  

4. Millaisia tapauskohtaisia eroja nähdään liiketoimintatiedon hallintajär-
jestelmien koetuissa tarpeissa terveydenhuollossa? 

Tutkimusongelma 1:n tavoitteena on tunnistaa ja kuvata tapauskohtaisesti kun-
kin yksittäisen tapauksen ja siihen liittyvän kontekstin järjestelmäkokonaisuutta. 
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Lisäksi kunkin tapauksen kohdalla on kuvattu koettuja tarpeita ja yksittäisiä 
tekijöitä, joiden takia BI-järjestelmiä pidetään tärkeinä. Koska tapauksen tarpei-
den kokeminen on yhteydessä organisaation yksilöiden osaamistaustaan, myös 
sitä on selvitetty tapauksiin liittyen. Tutkimusongelmiin 2 ja 3 liittyen tehdään 
yksittäisten tapauksien yli menevää tarkastelua. Tutkimusongelma 4 kohdistuu 
siihen, miten tapauskohtaiset erot ovat yhteydessä koettuihin tarpeisiin.  

Tapaustutkimuksen tavoitteena on saada mahdollisimman rikas ja moni-
ulotteinen kuvaus tutkittavasta aiheesta tai ilmiöstä (Yin, 2015). Tapaustutki-
mus on empiirinen tutkimus, joka tutkii ajankohtaisia ilmiöitä syväluotaavasti 
tosimaailman konteksteissa erityisesti niissä tapauksissa, missä ilmiön ja kon-
tekstin väliset rajat eivät ole selvästi havaittavissa (Yin, 2014, s. 16). Tässä tut-
kimuksessa käytetään tapaustutkimusta, koska halutaan ymmärtää tosimaail-
man tapausta, ja oletetaan, että tapaus sisältää tärkeitä ja ilmiön ymmärtämisen 
kannalta relevantteja kontekstuaalisia tekijöitä.  

Tapaustutkimuksissa voi olla yksi tai useampi tapaus. Yin (2014, s. 18) ei 
jaottele yhden ja useamman tapauksen tutkimusta erillisiksi metodeiksi, vaan 
korostaa niiden olevan variaatioita tapaustutkimuksen asetelmasta. Vaikka ta-
paustutkimuksessa käytetään useampaa tapausta, yhteenveto ja johtopäätökset 
voidaan laatia koosteena kaikista tapauksista. Kun tapaukset tarjoavat riittävän 
yhtenäistä aineistoa tutkimukselle, niistä voidaan tehdä yleistettäviä johtopää-
töksiä, joita voidaan hyödyntää myös muissa samankaltaisissa konteksteissa. 
Tässä tutkimuksessa käytetään useampaa tapausta (multiple case study), joista 
etsitään yhdistäviä tekijöitä. Näistä tekijöistä yleistetään tutkimukselle tarkoi-
tuksenmukaisia päätelmiä ja johtopäätöksiä. 

Yinin (2014) mukaan tutkijan on tärkeä tunnistaa, mitä tutkimusmetodia 
kannattaa käyttää erilaisiin tutkimuksiin. Jos esimerkiksi kartoittava tutkimus-
metodi (survey) saattaa vaikuttaa yhtä toimivalta ja houkuttelevalta kuin ta-
paustutkimus, on hyvä osata erotella relevanteimmat metodit tutkimuskohtai-
sesti. Usean tutkimusmetodin yhtäaikainen käyttö on myös mahdollista eivätkä 
ne sulje toisiaan pois. Kuitenkin on tärkeä erottaa, milloin tietty metodi tarjoaa 
parhaat edut tutkimukseen. Tapaustutkimuksen kohdalla tällaisia tilanteita 
ovat sellaiset tutkimusongelmat, joissa kysytään ”miten” tai ”miksi” liittyen 
ajankohtaiseen tapahtumaan tai tapahtumaketjuun tai ilmiöön, johon tutkijalla 
on vain pieni tai olematon vaikutus (Yin, 2014, s. 14). Tässä tutkimuksessa tutki-
taan BI-järjestelmien arvonluontia suurten organisaatioiden kontekstissa, joiden 
toimintaan tutkijalla on olematon vaikutus. Tutkimuskysymykset tässä tutki-
muksessa kohdistuvat siihen, millaista (eli miten) terveydenhuollon arvonluon-
tia tapahtuu BI:n avulla. Näistä syistä tapaustutkimus on perusteltu valinta tä-
män tutkimuksen tutkimusmetodiksi. 

Yinin (2014, s. 34) mukaan tutkimusaineisto tulee rajata siten, että se on re-
levantti tutkimusaiheen kannalta. Tämä tarkoittaa, että on voitava määritellä, 
mistä syistä aineisto on tai ei ole relevantti tutkimusongelmien kannalta. Tulee 
siis erotella, onko aineisto tutkittavaan ilmiöön kohdistuvaa vai sen ulkopuolis-
ta. Yin korostaa, ettei aineisto ole sama kuin jokin abstrakti väite, argumentti tai 
hypoteesi. Sen sijaan valittavan tapauksen tulee olla konkreettinen tosimaail-
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man ilmentymä tästä abstraktista väitteestä tai hypoteesista. Tapaustutkimuk-
sessa ei siis tutkita jotain tiettyä ilmiötä, vaan sen ilmiön havaittavissa olevaa 
tosimaailmassa tapahtuvaa esiintymää. Tapaus eli analyysiyksikkö voi olla Yi-
nin (2014, s. 35) mukaan esimerkiksi yksilö, pienryhmä, organisaatio, päätös, 
projekti tai yhteisö.  

Seuraavassa alaluvussa tarkastellaan tämän tutkimuksen tiedonkeruun 
menetelmiä. 

4.2 Tiedonkeruu 

Seuraavassa kuvataan tiedonkeruun menetelmät. Ensin kuvataan haastattelussa 
käytetyn lomakkeen laadinta ja siihen liittyvä pilottitutkimus (alaluku 4.2.1). 
Seuraavaksi kuvataan tutkimukseen osallistuneet asiantuntijat (alaluku 4.2.2) ja 
haastattelujen toteutus (4.2.3). 

4.2.1 Haastattelulomakkeen laadinta 

Tiedonkeruun menetelmänä tässä tutkimuksessa käytettiin haastattelua. Haas-
tattelun käyttö tutkimuksessa on Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 84) mukaan 
pohjimmiltaan yksinkertaisesti perusteltavissa. Saadaksemme tietää, kuinka 
ihminen toimii ja ajattelee, helpointa tämän selvittämiseksi on kysyminen hen-
kilöltä itseltään. Haastatellessa voi myös edetä joustavasti, jolloin kysymyksiä 
voidaan tarkentaa tilanteen mukaan ja vastaajan vastauksien mukaan. Tämä ei 
ole mahdollista esimerkiksi kyselytutkimuksessa. Sen sijaan haastattelukysy-
mykset voidaan toistaa, väärinkäsityksiä voidaan oikoa ja monitulkintaisia sa-
namuotoja voidaan täsmentää heti haastattelutilanteessa. Joustavuutta lisää 
myös se, että kysymykset voidaan esittää haastattelijan haluamassa järjestyk-
sessä siten, miten hän katsoo kunkin haastateltavan kohdalla aiheelliseksi. 
Haastattelun tärkein tavoite on saada mahdollisimman paljon tietoa tutkimuk-
sen kannalta relevanteista asioista.  

Haastatteluun on helpompi sitouttaa informantteja kuin kyselylomakkee-
seen vastaamiseen, koska jokainen haastattelu sovitaan henkilökohtaisesti. Täl-
löin harva jättää osallistumatta ennalta sovittuun haastatteluun tai kieltää haas-
tattelun sisällön käyttämisen tutkimusaineistona (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 
86). Toisaalta haastattelun toteuttaminen on myös näistä syistä aikaa vievää ja 
kallista.  

Haastattelutyyppeinä erotetaan lomake-, teema- ja syvähaastattelu (Hirs-
järvi & Hurme, 1988). Tämän tutkimuksen kannalta paras menetelmä toteuttaa 
haastattelu oli puoliavoin teemahaastattelu. Tällöin haastatteluissa voidaan pa-
remmin ottaa haastateltavan osaaminen ja kokemus huomioon kysymysten 
esittämisjärjestyksessä ja tutkimuksen kannalta relevanttien asioiden painotuk-
sessa. Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 88) mainitsevat teemahaastattelun eduksi 
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myös sen, että siinä voidaan korostaa haastateltavien tulkintoja ja merkityksiä 
sekä tutkia, kuinka merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa.  

Tässä tutkimuksessa teemahaastattelun teemat on johdettu aikaisemman 
tutkimuksen pohjalta. Haastattelun teemat liittyvät liiketoimintatiedon hallinta-
järjestelmien arvonluontiin terveydenhuollossa. Haastattelun teemat ja alatee-
mat on johdettu teoriaosan kirjallisuudessa esiintyneistä terveydenhuollon BI-
järjestelmien arvonluonnin eri osa-alueista. Nämä on tiivistetty ja ryhmitelty 
seuraavaan kuuteen pääluokkaan:  

1. Päätöksenteon laatu 
2. Tiedon hyödyntäminen 
3. Organisaation talous ja suorituskyky 
4. Toiminnallinen tehokkuus ja prosessien nopeutuminen 
5. Järjestelmien integraatio 
6. Arvo potilaalle/asiakkaalle 

Haastattelulomake (Liite 2) rakentuu arvonluonnin osalta kuudesta edellä ku-
vatusta teemasta ja niitä täsmentävistä ja konkretisoivista kysymyksistä. Lisäksi 
haastattelussa kysytään henkilön taustatiedot kuten koulutus ja kokemus BI-
järjestelmistä.  

  
Haastattelun (Liite 2) teemat ja alateemat ovat seuraavat: 

1) Taustatiedot: koulutus, työkokemus, tehtävänimike ja asema organi-
saatiossa 

2) Kokemus BI-järjestelmistä: millaisia järjestelmiä on käyttänyt tai kehit-
tänyt 

3) Arvonluonti terveydenhuollossa koskien: päätöksenteon laatua, tiedon 
hyödyntämistä, organisaation taloutta ja suorituskykyä, toiminnallista 
tehokkuutta ja prosessien nopeutumista, järjestelmien integraatiota ja 
arvoa potilaalle / asiakkaalle 

4) Haasteet ja rajoitteet nykyjärjestelmien osalta: suurien datamäärien kä-
sittelyn haasteet, puutteet ja ongelmat, yhteistyön haasteet järjestel-
mien kanssa, resurssien riittävyys, tietosuoja 

5) Avoin tilaisuus visiointiin ja toiveisiin IT-järjestelmiä ja digitalisaatiota 
koskien 

Haastattelulomakkeen kehittämistä ja terveydenhuollon ympäristöön tutustu-
mista varten tehtiin pilottitutkimus. Pilottitapaustutkimuksella tarkoitetaan 
tapaustutkimuksen esitutkimusta, jonka tavoitteena on kehittää, testata tai ja-
lostaa suunniteltuja tutkimuskysymyksiä ja tutkimuksen toteutusta, jota myö-
hemmin käytetään lopullisessa tapaustutkimuksessa; pilottitutkimuksen dataa 
ei käytetä uudelleen varsinaisessa tapaustutkimuksessa (Yin, 2014, s. 240). Pilot-
tiesitutkimus tehtiin sairaalaympäristössä haastattelemalla tutkimuksen ja kou-
lutuksen vastuualueen ylilääkäriä. 
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Haastateltava ylilääkäri kertoi esimerkkitilanteita, joissa tietoon perustuva 
päätöksenteko toisi kustannussäästöjä. Yksi tällainen esimerkki on terveyskes-
kuslääkärin tekemä lähete erikoislääkärille, joka saattaa perustua hätäisesti teh-
tyyn päätökseen. Mikäli diagnoosi osoittautuu vääräksi, potilas täytyy lähettää 
toisen alan erikoislääkärille, jolloin yhden potilaan aiheuttamat kustannukset 
kasvavat huomattavasti. Ylilääkärin mukaan BI-järjestelmien tarjoamaa dataa 
voitaisiin käyttää hoitavien lääkäreiden kustannustietoisuuden kasvattamiseen. 
Mikäli ylimääräisten erikoislääkärikäyntien kustannukset olisivat tiedossa, lä-
hetteen tekevä lääkäri ymmärtäisi selvittää potilaan oireita tarkemmin. Tällöin 
heti ensimmäisellä kerralla oikealle erikoislääkärille lähettäminen olisi toden-
näköisempää ja hoidon kokonaiskustannukset voitaisiin paremmin optimoida 
suhteessa terveyshyötyyn.  

Ylilääkärin kuvaama toinen esimerkkitilanne koskee lääkärien tuen tarvet-
ta päätöksenteossa. Päätöksenteko liittyi esimerkiksi siihen, voiko tietynlaisia 
hoitomenetelmiä (esim. avoleikkaus tai tähystysleikkaus) hyödyntämällä vä-
hentää potilaan hoito- ja palautumisaikoja. Nämä tiedot yhdistettynä potilastie-
tojärjestelmän dataan kliinisistä ja hallinnollisista kuluista toimenpidekohtaises-
ti antaisivat kattavan pohjan kartoittaa arvonluontia tässä kontekstissa. Kuluja 
saattavat kasvattaa esimerkiksi kirurgien epäoptimoidut aikataulut; mikäli esi-
merkiksi kahden kirurgin operaatiossa toista kirurgia joudutaan odottamaan, 
kulut kasvavat jo tunnissa huomattavasti. Tässä yhteydessä arvonluonti siis 
koostuisi leikkaussalien käyttöajoissa saavutetuista säästöistä ja potilaiden no-
peutuneista hoito- ja palautumisajoista. 

Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien haasteista sairaalaympäristössä 
haastateltava ylilääkäri kertoi, että esimerkiksi järjestelmien vaatimukset ter-
veydenhuollon kontekstissa ovat poikkeuksellisen tarkat. Potilastietojen yksi-
tyisyys ja tietoturva ovat ensiarvoisen tärkeitä. Pääsy tietoon on täten vain har-
voille käyttäjille sallittu. Lisäksi haasteita muodostuu useiden järjestelmien tie-
tojen yhdistämisestä. Nykyään tietojärjestelmät vaihtelevat sairaanhoitopiireit-
täin. Tällöin esimerkiksi sairaaloiden vertailuun ja benchmarkkaukseen käytet-
tävä tieto on ensin normalisoitava samanlaiseksi. Tällaiseen normalisointiin tar-
koitettuja organisaatioita on tosin jo ennestään olemassa (NGH – Nordic Health 
Group). 

4.2.2 Tutkittavat tapaukset 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole muodostaa tilastollisia yleistyksiä. 
Sen sijaan tavoitteena on pyrkiä kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ym-
märtää jotain tiettyä toimintaa tai luoda teoreettisesti mielekkäitä tulkintoja jol-
lekin ilmiölle. Näistä syistä laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että infor-
mantit tietävät tutkittavasta aiheesta mahdollisimman paljon tai heillä on oma-
kohtaista kokemusta aiheesta. Täten informanttien valitseminen tulee olla har-
kittua ja tarkoituksenmukaista tutkimuksen kannalta (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 
s. 98). Tässä tutkimuksessa käytettiin tutkimukseen osallistuvien etsimisessä ja 
hankkimisessa lumipallo-otantaa. Tällaisessa otannassa lähtötilanteessa on tie-
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detty muutamia avainhenkilöitä, joiden kautta uusia tiedonantajia on löytynyt. 
Tutkija eteni avainhenkilöiden kautta uusiin informantteihin keräten aineistoa 
samalla.  

Haastateltavien määrän harkinnassa otetaan huomioon tutkimusaineiston 
saturaatio eli kyllääntyminen. Saturaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa aineisto 
alkaa toistaa itseään, eikä tarjoa enää tutkimuksen kannalta uutta tietoa (Tuomi 
& Sarajärvi, 2018, s. 99). Näiden perusteiden puitteissa tähän tutkimukseen et-
sittiin ja valittiin kaksitoista sote-alalla tietojärjestelmien parissa työskennellyttä 
asiantuntijaa.  

Tapaustutkimuksessa on tärkeä ottaa huomioon eettiset seikat, koska ta-
paustutkimus kohdistuu nykyisiin ilmiöihin tosimaailman kontekstissa ja kyse 
on inhimillisistä tekijöistä (Yin, 2014, s. 78). Haastateltavien ja muuten tutki-
muksessa mukana olevien henkilöiden yksityisyyden suojaa voi varmistaa Yi-
nin mukaan seuraavin keinoin. Kaikille tutkimukseen osallistuville henkilöille 
on tehtävä selväksi, mitä tutkimus käsittelee ja kuinka he tulevat osallistumaan 
tutkimukseen. Tutkijan tulee pyytää formaali suostumus jokaiselta tutkimuk-
seen osallistuvalta henkilöltä. Lisäksi osallistuvia henkilöitä täytyy suojata va-
hingollisilta seurauksilta tiedonkeruun osalta. Tämä tarkoittaa, että tutkijan tu-
lee olla tarkka siitä, että tutkimustulokset esitetään anonyymisti ja tuloksia ei 
voi kytkeä mihinkään tiettyyn henkilöön. Lisäksi tutkijan on käytettävä tuloksia 
asianmukaisessa kontekstissa. Myös erilaisia haastateltavan epäedulliseen ase-
maan saattavia tilanteita tulee välttää. On tutkijan tehtävä huolehtia, että näitä 
eettisiä periaatteita noudatetaan. Tässä tutkimuksessa jokaiselta haastateltavalta 
pyydettiin informoitu suostumus tutkimukseen osallistumisesta ja haastattelu-
aineiston käyttämisestä tutkimuksessa. Haastattelut tiivistettiin yhteenvedoiksi, 
jotka lähetettiin haastateltaville jälkeenpäin, jotta he voivat varmistaa, ettei vää-
rinkäsityksiä ja virhetulkintoja termien tai sisällön suhteen ollut tullut. Lisäksi 
samalla pyydettiin tarkistamaan, ettei tapauskuvauksissa ollut mitään sellaista 
tietoa, joka olisi voinut vaarantaa anonymiteetin.  Tarvittaessa lähetettiin vielä 
lopullinen pro gradu -tutkielma tutkittaville tarkistettavaksi, ettei esimerkiksi 
suoria sitaatteja ollut käytetty tunnistettavasti.  

Tässä monitapaustutkimuksessa tapaukseksi ymmärrettiin haastatelta-
van/haastateltavien käyttämä ja/tai kehittämä BI-järjestelmäkokonaisuus, jon-
ka kontekstina oli terveydenhuollon tai siihen läheisesti liittyvä sosiaalihuollon 
organisaatio. BI-järjestelmäkokonaisuuksista kerättiin tietoa haastattelemalla 
niiden käyttäjiä ja kehittäjiä. 

Otoksen valinnassa käytettiin tarkoituksenmukaista otantaa, jossa pyrit-
tiin löytämään tutkimusaiheen kannalta parhaat haastateltavat. Haastateltaviin 
otettiin yhteyttä aluksi sähköpostitse valmiin lomakkeen avulla (Liite 1). Yh-
teensä yhteydenottoja tehtiin 16 henkilölle. Näistä neljä ei osallistunut itse haas-
tatteluun, koska sopivaa ajankohtaa ei löydetty tai henkilö oli liian kiireinen 
voidakseen järjestää aikaa haastattelulle. Yksi henkilö kieltäytyi sen vuoksi, että 
hän ei katsonut olevansa tarpeeksi perehtynyt BI-järjestelmiin. 

Tähän tutkimukseen osallistuvien haastateltavien työkokemus omalta 
alalta vaihteli kolmesta vuodesta noin kolmeenkymmeneen vuoteen. Haastatel-
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tavien joukkoon kuului muun muassa projektipäälliköitä, lääkäreitä, konsultte-
ja ja ohjelmistosuunnittelijoita. Työpaikat vaihtelivat yksityisistä julkisen sekto-
rin organisaatioihin sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä IT-alalla. Maantieteelli-
sesti haasteltavat olivat Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla 
toimivista organisaatioista. Haastateltavista lähes jokainen (90 %) luokiteltiin 
kehittäjiksi, koska he olivat olleet BI-järjestelmien suunnittelussa tai toteuttami-
sessa mukana enemmän kuin niiden käyttämisessä. 

4.2.3 Haastattelujen suorittaminen 

Haastatteluajat ja -paikat sovittiin yksilöllisesti siten, että voitiin ottaa huomi-
oon kunkin haastateltavan toiveet ajan ja paikan suhteen. Koska osa haastatel-
tavista työskenteli pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla, heidän kanssaan 
haastattelut tehtiin Skypen kautta. Myös viiden muun Keski-Suomen alueella 
asuvan haastattelu tehtiin puhelimitse tai Skypellä. Kolme haastattelua tehtiin 
kasvokkain. Haastattelut kestivät keskimäärin noin 40 minuuttia. Haastatteluti-
lanteessa pyrittiin luomaan vuorovaikutteinen ja keskusteleva ilmapiiri. Haas-
tattelut olivat tunnelmaltaan vapaamuotoisia ja niissä edettiin haastateltavan 
ehdoilla. Kuitenkin haastattelulomakkeen teemoja käsiteltiin periaatteessa jär-
jestyksessä, mutta useissa tilanteissa haastateltava saattoi ottaa puheeksi myös 
järjestyksessä seuraavia aiheita alkupäänkin vastauksissa. Keskustelu saattoi 
laajentua myös haastattelulomakkeen teemojen ulkopuolelle. Haastattelut nau-
hoitettiin äänitiedostoiksi haastateltavien luvalla. Yhden äänitiedoston osalta 
vastaajan äänenvoimakkuus jäi niin hiljaiseksi, ettei sitä voinut käyttää tutki-
muksessa. Yksi haastattelu toteutettiin parihaastatteluna haastateltavien toi-
veesta. Näistä seikoista johtuen 12 henkilön haastattelusta muodostui kymme-
nen tapausta.  

Haastattelut suoritettiin vuoden 2018 syksyn aikana. Haastattelujen poh-
jalta kirjoitetut tapauskuvaukset lähetettiin haastateltaville tarkistettavaksi 
tammi- ja helmikuussa 2019. Kaikki haastateltavat tarkistivat tapauskuvaukset 
ja hyväksyivät ne pääosin sellaisenaan pienin korjauksin.  

4.3 Aineiston analyysi 

Haastattelun tietojen ja luotettavuuden varmistamiseksi haastatteluja kuunnel-
tiin useampaan kertaan, ja kustakin haastattelusta kirjoitettiin yhteenvetoku-
vaus. Kuvaukset lähetettiin haastateltaville tarkistettavaksi. Haastateltavaa 
pyydettiin korjaamaan mahdolliset väärinymmärrykset tai virheelliset kohdat 
yhteenvedosta. Lisäksi pyydettiin korjaamaan anonymiteettia vaarantavat sei-
kat.  

Tämän jälkeen tarkistetuista yhteenvedoista laadittiin ensimmäiseen tut-
kimuskysymykseen tapauskuvaukset, jotka on esitetty luvussa 5. Toiseen ja 
kolmanteen tutkimuskysymykseen vastaamiseksi kymmenestä tapauskuvauk-
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sesta tehtiin laadullinen sisällönanalyysi. Sisällönanalyysin tarkoituksena on 
etsiä vastauksia tutkimuskysymyksiin. Tässä tutkimuksessa käytettiin aineisto-
lähtöistä sisällönanalyysia (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 133). Näin pyrittiin säi-
lyttämään aineiston rikkaus ja monipuolisuus. Toisen tutkimuskysymyksen 
kohdalla analyysissa etsittiin arvonluonnin muotoja taustakirjallisuudesta 
muodostetun kuuden pääluokan sisällä aineistolähtöisesti. Kolmanteen tutki-
muskysymykseen liittyvien tarpeiden osalta analyysi oli myös aineistolähteistä. 
Käytännössä analyysissa haastatteluaineistoa pelkistettiin, yhdisteltiin ja ryhmi-
teltiin tutkimusongelmien kannalta tarkoituksenmukaisesti (Tuomi & Sarajärvi, 
2018, s. 134). Lisäksi aineistoa kvantifioitiin laskemalla, kuinka monessa ta-
pauksessa asiat ilmenivät. Yksityiskohtaiset kuvaukset aineiston analyysistä 
kolmen tutkimusongelman osalta on esitetty tuloslukujen alussa.  
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET: TAPAUSKUVAUK-
SET 

Tässä luvussa kuvataan tulokset, jotka liittyvät ensimmäiseen tutkimuskysy-
mykseen: 1) Millaisia liiketoimintatiedon hallintajärjestelmäkokonaisuuksia 
(tapauksia) voidaan tunnistaa terveydenhuollossa? Tässä tutkimuksessa ta-
paukseksi ymmärrettiin haastateltavan/haastateltavien käyttämä ja/tai kehit-
tämä BI-järjestelmäkokonaisuus, jonka kontekstina oli terveydenhuollon tai sii-
hen läheisesti liittyvä sosiaalihuollon organisaatio. Aineisto kerättiin haastatte-
lemalla 12 eri henkilöä. Yksi haastatteluista toteutettiin parihaastatteluna ja yh-
den haastattelun nauhoite tuhoutui käyttökelvottomaksi. Tämän vuoksi ta-
pauksia on yhteensä kymmenen. Aineiston luotettavuus on varmistettu anta-
malla kirjoitettu kuvaus luettavaksi ja korjattavaksi haastateltaville mahdollis-
ten väärinymmärrysten tai virheiden varalta. Tapauksissa kuvataan haastatel-
tavien henkilökohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä BI-järjestelmien käytöstä ja 
kehityksestä sekä niihin liittyvistä haasteista ja ongelmista arvonluonnin näkö-
kulmasta. Haastateltavat ovat työskennelleet sosiaali- tai terveydenhuollon jär-
jestelmien parissa joko nykyisissä tai edellisissä työpaikoissaan. 

Rakenteeltaan koosteet tapauksista on esitetty pääsääntöisesti haastattelu-
rungon (Liite 2) järjestyksen ja haastateltavan vastauksen laajuuden mukaisesti. 
Rakenne jakautuu kolmeen pääaiheeseen: 1) haastateltavan henkilön ja organi-
saation esittely; kokemukset BI-järjestelmien kehittämisestä ja käyttämisestä 2) 
BI:n arvonluonnin muodot kuuden pääluokan osalta ja 3) haasteet ja ongelmat 
BI-järjestelmiin liittyen. Joissain tapauksissa rakenne saattaa vaihdella riippuen 
siitä, missä yhteydessä haastateltava on ottanut kysymyksen sisällön esille. Ta-
paukset on nimetty sen mukaisesti, minkä organisaation ja kontekstin kautta 
tapausta kuvattiin. 
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5.1 Julkisen sairaalaorganisaation ICT-järjestelmäkokonaisuus 
(tapaus 1) 

Ensimmäinen tapaus perustuu julkishallinnollisen terveydenhuoltoalan organi-
saation esimiesasemassa olevan ICT-projektipäällikön haastatteluun. Haastatel-
tavan tehtävänä on johtaa laajaa tietojärjestelmien uudistamishanketta ja alaisia 
hänellä on kolme-neljäkymmentä henkeä. Haastateltava on koulutukseltaan 
filosofian maisteri pääaineenaan tietojenkäsittelytiede ja hän on myös tekemäs-
sä väitöskirjaa työn ohella. Haastateltavalla on noin kolmekymmentä vuotta 
työkokemusta omalta alaltaan ja hän on toiminut nykyisessä työtehtävässään 
3,5 vuotta. Haastateltavalla on BI-järjestelmistä kattavaa kokemusta uransa ajal-
ta.  

Haastateltavan nykyisessä organisaatiossa raportointijärjestelmänä toimii 
suuri tietovarasto ja erillinen johdon raportointijärjestelmä. Tiedon louhiminen 
näistä järjestelmistä on käyttäjille hänen mukaansa nykyisin suhteellisen haas-
tavaa.  Organisaation jäsenet syöttävät tietoa erilliseen potilastietojärjestelmään, 
joka koostuu noin 44 erilaisesta moduulista. Näiden järjestelmien tietojen rapor-
tointi voi olla haasteellista erityisesti siitä syystä, että ne pitää normalisoida tois-
ten kanssa yhteensopivaksi ennen analyysien tekoa. ”Käytännössä jos on talous-
tietoa ja potilastietoa, niin joutuu tekemään vähän tietonormalisointia ja joutuu per-
kaamaan tietoa ennen kuin saadaan se yhteismitalliseksi.” 

Haastateltava vastaa organisaation BI-järjestelmien arkkitehtuuriuudis-
tuksesta, jossa uusiksi menee lähes kaikki järjestelmät. Muun muassa uudet vä-
estön hyvinvointia, tauti- ja diagnostiikkakohtaisia analyysejä sekä talous- ja 
henkilöstöhallintoa ohjaavat järjestelmät tullaan implementoimaan uudelleen. 
Tarve näiden järjestelmien uusimiseen on tullut haastateltavan mukaan siitä, 
ettei esimerkiksi potilaiden terveysraportteja löydetä riittävän helposti, koska 
data on samaan aikaan monessa paikassa. Täten kokonaisvaltaisten raporttien 
laatiminen edellyttää paljon käsityötä erityisesti datan normalisoinnin suhteen. 
Uudet järjestelmät on pyritty suunnittelemaan niin että ne vastaavat tämänkal-
taisiin ongelmakohtiin mahdollisimman hyvin automatisoidusti. Muita syitä 
uusimiselle on vanhojen järjestelmien vaikeakäyttöisyys ja niiden joidenkin tar-
peellisten ominaisuuksien puutteet. Haastateltava toteaa uusien järjestelmien 
olevan monimutkainen kokonaisuus siitä huolimatta, että modulaarisuus on 
nykyään trendinä järjestelmäsuunnittelussa. Esimerkiksi potilastietojärjestel-
män kaltaisissa järjestelmissä modulaarisuus ei ole aina ihanteena. Poikkeuksen 
tekevät esimerkiksi lääkintä- tai tutkimuslaitetta ohjaavat erikoisjärjestelmät, 
jotka vaativat oman järjestelmänsä. 

Uusien järjestelmien suunnitteluun on osallistunut joukko, joka koostuu 
noin puoliksi tietotekniikka-ammattilaisista ja puoliksi substanssiasiantuntijoita 
eli sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Järjestelmät käyttävät haastateltavan 
mukaan kaikenlaista dataa. Erilaisia datatyyppejä voivat olla esimerkiksi sig-
naalit, kuvat, rakenteinen ja ei-rakenteinen kirjallinen data sekä lukuarvot. 
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BI-järjestelmien arvonluonnin kysymyksistä haastateltava sanoo päätök-
senteon laadun parantuvan uusien järjestelmien myötä. Tähän littyen haastatel-
tava toteaa: ”kun puhutaan tiedolla johtamisesta, niin kaikilla työntekijöillä pitää olla 
henkilökohtainen BI. Kaikilla työntekijöillä pitää olla tarkka reaaliaikainen tieto omasta 
työkuormasta, tulevasta työkuormasta, naapurin työkuormasta ja sen työn vaikutta-
vuudesta potilaaseen ... Tavoitteena on kaikilla tasoilla saada BI-järjestelmä toimi-
maan … Tällä hetkellä se on vain ylimmän johdon raportointia ja johdon mittaritaulu. 
Eli peräpeiliin katsomista, että miten meni viime kuussa… Tämä pyritään muuttamaan 
reaaliaikaisempaan suuntaan kaikilla työntekijätasoilla.” Työntekijätasolta ylimpään 
johtotasoon järjestelmien reaaliaikaisuus tuo kyvyn reagoida nopeammin ja 
enemmän faktoihin perustuen. Tiedon hyödyntämisen keinoja organisaatiossa 
pyritään parantamaan tekoälyn sovellusten kautta. Koska järjestelmissä käytet-
tävä data on monitasoista, esimerkiksi tekstianalytiikka ja potilaskertomusten 
luominen tekoälyn avulla voi auttaa ennustamaan potilaiden tulevaa tilaa. ”Tie-
don hyödyntäminen tulee sen tekoälyn kautta paljon paremmaksi. Käytännössä (tämä 
on) tekstianalytiikkaa tai potilaan mittausdataa, jolla voidaan ennustaa potilaan tilaa… 
esimerkiksi konenäkö ja tekoäly patologiassa, solunäytteitä ohkaisina siivuina ja katso-
taan, onko poikkeamia ja mitä konenäkö pystyy tunnistamaan.” 

Organisaation talous ja suorituskyky tulee parantua uusien järjestelmien 
myötä jo pelkästään siitä syystä, että uusi järjestelmäkokonaisuus maksaa pal-
jon. Haastateltava sanoo myös, että terveydenhuoltoalalla laadun parantaminen 
tuo myös kustannussäästöjä. ”Ilman muuta uuden järjestelmän pitää parantaa tuot-
tavuutta, tehokkuutta. Terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa on myös laatu… jos 
laatua onnistutaan parantamaan, se tuo myös eurosäästöjä.” 

Kysymykseen hoidon laadusta ja sen mittareiden riittävyydestä haastatel-
tava vastaa, että ”tietyillä taudeilla kuten diabetes, on mittareita. Tai on paljon tauti-
kohtaisia tai diagnoosipohjaisia mittareita. Toisin sanoen erikoisalakohtaisia mittareita, 
kuten ortopedia ja semmoisia hyvin yleisiä ihmisen hyvinvointiin liittyviä mittareita … 
mutta semmoista mittaria, joka kuvaisi kaikkea ei oikeastaan ole löytynyt … me ollaan 
tässä oikeastaan kolme-neljä vuotta haettu, että mikä tulisi olemaan semmoinen hyvä 
vaikuttavuusmittari, mutta koska potilaan oma tavoitetila varioi niin paljon. Onko se, 
että pystyy juoksemaan maratonin, vai se että se mummo pystyy hakemaan sen postin 
postilaatikolta.” 

Prosessien nopeutumiseen ollaan haastateltavan mukaan mallia muilta 
toimialoilta kuten konepaja- ja tuotantotekniikasta. Näiden suuntaviivojen 
avulla on lähdetty suunnittelemaan myös terveydenhuollon modulaarista pal-
velumuotoilun mallia. Tavoitteena on kymmenien prosenttien säästö prosesseja 
muokkaamalla. Järjestelmien integraatiota tulee tapahtumaan, mutta koska jär-
jestelmäkokonaisuus on niin monitasoinen, mahdollisimman tehokasta integ-
raatiota ei ole tässä vaiheessa otettu tärkeimmäksi tavoitteeksi. Sen sijaan suun-
nitelmia ohjaavina tärkeimpinä tavoitteina ovat tässä vaiheessa datan yhtenäis-
täminen ja hyödyllisten kokonaisuuksien sujuva laatiminen. Haastateltavan 
mukaan rinnakkaisia järjestelmiä on alun perin tullut niin paljon, koska ostaja ei 
ole välttämättä käsittänyt, kuinka järjestelmäkokonaisuuden on toimittava.  

Arvoa näistä kaikista uudistuksista tulee olemaan niin organisaation jäse-
nille kuin asiakkaille ja potilaille. Potilas voi saada itsenäisesti tietoja hoidon 
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etenemisestä ja mittauksista. Reaaliaikainen seuranta mahdollistaa organisaati-
on resurssien paremman hyödyntämisen. Esimerkiksi leikkaussalien varaami-
nen turhaan aiheuttaa todella suuria tappioita, mikä näkyy myös potilaalle pi-
dempinä odotusaikoina. ”Kun tätä järjestelmää lähdettiin suunnittelemaan, niin 
meillä oli sellainen key benefits -määrittely, että mikä on potilaan kannalta ja mikä on 
henkilökunnan kannalta key benefits. Kolmesta suunnasta haettiin (lähestymistä). Ta-
voitteena on se, että ammattilainen hyötyy, mutta ihan samalla tavalla kansalainen hyö-
tyy esimerkiksi sähköisen asioinnin kautta. (Esimerkiksi kun halutaan tietää) onko poti-
las leikkauskelpoinen, kun tulee leikkaukseen, niin nyt potilas saa padin kotiin ja voi 
sieltä kuvailla (tilaansa) ja vastata kysymyksiin.”  

BI-järjestelmien yleisiksi haasteiksi terveydenhuollon ympäristössä haasta-
teltava mainitsee lähdejärjestelmien suuren määrän. Tästä aiheutuu, että datan 
yhtenäistäminen on vaikeaa, eikä ilman riittävää integraatiota oikeanlaisia ko-
konaisuuksia välttämättä saada laadittua. Yleiset käytettävyysongelmat myös 
vaivaavat nykyisiä järjestelmiä. Haastateltavan oma mielikuva on, että pidem-
mälle menevät raportit kuten taloushallinnolta saatujen raporttien ja kliinisen 
tiedon yhdistäminen on vaikeaa. Tällaisia raportteja tarvitaan päivittäin, mutta 
niiden laatiminen on työlästä.  ”Lähdejärjestelmiä on niin mieletön määrä, raportit ja 
käytettävyys on sen verran heikkoa niin ... on vaikka talousjärjestelmä, mistä näkee, 
miten tietyn taudin hoitopolun kustannus on muuttunut tänä vuonna tai viime vuonna. 
Sellaisia pidemmälle meneviä raportteja, semmoisia ei nykyjärjestelmistä pysty teke-
mään. Siis sellaisia mitä ammattilainen oikeasti käyttäisi.”  

Tietoturvan osalta haastateltava sanoo tavoitteeksi, että koska tiedolla joh-
taminen ja näkyvyys potilaan tilaa koskien halutaan saada reaaliaikaiseksi, täl-
löin jokaisen kliinistä kuntoa seuraavan laitteen, järjestelmän ja anturin on olta-
va yhteydessä potilastietojärjestelmään. Tästä syystä on erityisen tärkeää, ettei 
minkään järjestelmän osa-alueen tietoturvaa laiminlyödä, ja tämä on myös otet-
tu huomioon järjestelmän määrittelyssä. Haastateltavan mukaan terveyden-
huollon sektorilla tietoturva ei ole aikaisemmin ollut kovin isossa osassa van-
hempien järjestelmien suunnitteluvaiheissa. Lisäksi haastateltava sanoo, että 
vanhoissa järjestelmissä jatkuva ulkoistaminen on aiheuttanut sen, että käyttäjät 
joutuvat toimimaan liikaa järjestelmän ehdoilla. Ainoastaan tilaajalla oli valta 
tehdä ratkaisuja. Uudempien järjestelmien autonomiasta organisaatiossa pide-
tään huolta siten, että järjestelmät hankitaan insourcing-periaatteella, jossa jär-
jestelmän alusta tai kehykset tilataan muualta, mutta moduulit ja sisältö tuote-
taan itse. Käytännön esimerkkejä vanhan potilastietojärjestelmän parannuseh-
dotuksiksi haastateltava mainitsee yleisen joustavuuden ja toiminnallisuuksien 
laajentamisen. Vanha potilastietojärjestelmä on lähtökohtaisesti ollut vain säh-
köinen paperilomake, jossa ei ole reaaliaikaisuutta ja joustavuutta. Järjestelmiä 
ei myöskään ole pidetty yhtä tärkeänä asiana kuin nykyään. 
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5.2 Yksityisen ohjelmistoyrityksen BI-järjestelmäkokonaisuus 
(tapaus 2) 

Toinen tapaus perustuu yksityisessä ohjelmistofirmassa työskentelevän ohjel-
mistosuunnittelijan ja -konsultin haastatteluun. Haastateltava on tutkinnoltaan 
kauppatieteiden maisteri eikä toimi tällä hetkellä esimiesasemassa. Työkoke-
musta omalta alalta on 5 – 10 vuotta ja kolme vuotta nykyisessä työtehtävässä. 
Haastateltava on työskennellyt aiemmin myös tilitoimistossa, jossa hän suun-
nitteli järjestelmän, joka tulosti raportteja johdon päätöksenteon tueksi. Hän on 
ollut mukana myös vierailevana konsulttina yksityisessä terveydenhuoltoalan 
yrityksessä toteutettavassa projektissa. 

BI-järjestelmiin liittyen keskustelimme haastateltavan kanssa enimmäk-
seen hänen itsensä toteuttamasta järjestelmästä. Hänen kokemuksensa perustu-
vat myös hänen käyttämiinsä järjestelmiin, joita on tullut ohjelmistosuunnitteli-
jan työssä vastaan. Haastateltavan toteuttamaa järjestelmää lähdettiin määritte-
lemään lopputuloksen eli raporttityypin kautta, mitä järjestelmän on osattava 
tuottaa. Järjestelmän tilaaja ei siis määritellyt toteutustapaa tarkasti, vaan halusi 
järjestelmän osaavan tietynlaisia toimintoja ja tuottavan tietynlaisia raportteja. 
Järjestelmän suunnitteluun osallistui yleensä joukko asiakasfirman jäseniä, 
haastateltava ja hänen esimiehensä. Järjestelmässä oli monenlaista dataa, ja se 
piti integroida muista rajapinnoista ja tietokannoista järjestelmään. Vaikka data-
tyyppi oli lähinnä numeerista ja hyvin kvantitatiivista, haastateltava sanoi haas-
teeksi datan käyttöoikeuksien luvan saamisen järjestelmälle.  

Arvonluonnin osalta haastateltava arvioi järjestelmän olevan hyödyllinen 
asiakasfirman johdolle ja asiakkaille. Järjestelmä visualisoi lukuja asiakasfirman 
liiketoiminnasta, jonka tarkoitus oli auttaa johdon päätöksenteossa. Järjestelmän 
raportit paransivat myös tiedon hyödyntämisen keinoja edellyttäen, että dataan 
päästiin käsiksi käyttäjätunnusten yli. Asiakasfirman suorituskyvyn paranta-
mista haastateltava pitää epäselvänä asiana. Vaikka hän suunnitteli järjestelmän 
tilaustyönä, hän ei päässyt näkemään, kuinka asiakasfirma lopulta käytti järjes-
telmää hyödyksi. Hän kuitenkin arvelee, että lähtökohtaisesti järjestelmä paran-
si ja automatisoi prosesseja, jolloin myös suorituskyky ja tehokkuus parantui. 
Haastateltava toteaa tähän liittyen, että ”on siitä varmasti ollut hyötyä, että se sama 
työ, joku teki sen työn manuaalisesti mutta tuollaisella järjestelmällä saatiin sitten au-
tomatisoitua se, niin ainakin se jonkun työtunteja säästi, ja sitä kautta varmasti rahaa”. 
Haastateltava arvelee kuitenkin, ettei prosessien nopeutuminen vastaa suuryri-
tysten vastaavaa tasoa, jossa järjestelmien uudistus ja prosessien uudelleen-
suunnittelu on tavanomaisesti mittavampi. Hän sanoo myös, että asiakkaalle 
koituvaa lopullista arvoa on vaikea arvioida, koska järjestelmän käyttötapa ja 
sen hyödyntämisen laajuus on lopulta asiakasfirman käsissä. Haastateltava ker-
toi kuitenkin toiseen yrityksen kulurakennetta seuraavaan projektiin pohjau-
tuen, että ainakin järjestelmän reaaliaikaisuudesta on suurella varmuudella asi-
akkaallekin koituvaa hyötyä. Tähän liittyen haastateltava toteaa, että ”kun on-
gelmana oli se, että kirjanpidon data tuli yritykselle liian hitaasti. Ne edellisen kuun 
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kirjanpitotiedot tulee seuraavan kuun aikana, niin niihin päätöksiin haluttiin päästä 
reagoimaan paljon nopeammin. Se että ennen kuin ne varmat luvut oli kirjanpidon 
kautta saatu selville, firma pystyi tekemään paljon nopeampia ratkaisuja, kun muuten 
olisi ollut myöhässä.” 

Yleisiksi haasteiksi ja ongelmiksi haastateltava mainitsee kokemuksensa 
perusteella monia eri seikkoja. Useat päällekkäiset pienet BI-järjestelmät usein 
tarkoittaa sitä, että data on eri muodoissa ja eri siiloissa, jolloin erilaiset datat 
eivät ole keskenään yhteensopivia. Tämä vaikeuttaa datan normalisointia ja 
hyödyntämistä järkevällä tavalla. Lisäksi hän arvioi, että jättimäisten korporaa-
tioiden kehittämät järjestelmät kuten SAP eivät ole välttämättä pidettyjä niiden 
monimutkaisuuden ja vaikeakäyttöisyyden takia. Tällaisten järjestelmien suuret 
lisenssimaksut voivat myös olla ongelma pk-yrityksille.  BI-järjestelmien datan 
hankkimisen vaikeuksien suhteen haastateltava katsoo, että jos uudessa järjes-
telmässä on vaikeuksia datojen yhdistelyssä, silloin virhe on yleensä tapahtunut 
jo suunnittelu- tai tilausvaiheessa.  

Datan luottamuksellisuuden haastateltava katsoo hoituvan riittävän varo-
vaisella käsittelyllä. Tietoturvan kuten datan kryptaamisen lisäksi dataa voi-
daan käsitellä riittävän turvallisesti organisaation keskinäisillä sopimuksilla 
kuten NDA:lla (non-disclosure agreement). Myös organisaatioiden sisäinen ra-
joittaminen tunnuksien ja verkkopääsyn rajaamisen avulla sellaisilta henkilöiltä, 
joilla ei kuulu olla oikeutta tiettyyn dataan, edistää tietoturvaa. Pienissä yrityk-
sissä haastateltava on todennut SSH-salauksen ja perusjuttujen riittäneen tieto-
turvaksi.   

Järjestelmän toimivuuteen ja käytettävyyteen liittyen haastateltava toteaa, 
että hänen kehittämänsä järjestelmät olivat harvinaisia siinä mielessä, että kun 
ne oli tehty, niin ne olivat valmiita ja niihin tuli sen jälkeen hyvin vähän muu-
toksia. Valmiita järjestelmiä oli siis harvoin jouduttu muuttamaan vastaamaan 
alkuperäistä määrittelyä. Haastateltava mainitsee, että jos järjestelmää täytyy 
pitkään jatkokehittää, tätä kautta järjestelmäprojektit voivat olla tavallaan lop-
pumattomia.  

Haastateltava on joutunut toisinaan tekemään radikaalejakin muutoksia 
järjestelmän ollessa valmis lähinnä sellaisissa tapauksissa, joissa yleensä pienen 
startup-firman asiakas ei ole osannut määritellä tarkasti järjestelmältä vaadittuja 
ominaisuuksia. Erityispiirteeksi BI-järjestelmien kontekstiin liittyen haastatelta-
va mainitsee lopuksi sen, että kun järjestelmän määrittely on riittävän iteratii-
vista ja ketterää, tavanomaisilta järjestelmäkehityksen ongelmilta usein välty-
tään. Tähän liittyen haastateltava toteaa lopuksi että ”luulen, että siihen pätee ku-
ten kaikessa softan tai IT-järjestelmien kehittämisessä se, että kunhan speksaus ja kehit-
täminen on riittävän iteratiivista niin homma toimii. Eli ensin speksataan vähän, sitten 
tehdään vähän, katsotaan mihin suuntaan ollaan menossa ja onko hyvä, ja sitten sama 
uusiksi. Toisin kuin vesiputousmallilla.”. 
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5.3 Yksityisen ohjelmistoyrityksen BI-järjestelmäkokonaisuus 2 
(tapaus 3) 

Kolmas tapaus on ohjelmistoyrityksessä työskentelevän ohjelmistotekniikan 
insinöörin haastattelu. Haastateltava on nimikkeeltään ohjelmistosuunnittelija 
ja on ollut alalla noin kolme vuotta. Nykyisessä tehtävässään hän on toiminut 
noin vuoden. Hän on käyttänyt ja ollut kehittämässä BI-järjestelmiä ja muita sen 
kaltaisia järjestelmiä. Hän on ohjelmoinut itse muun muassa raportointityöka-
lun julkisen liikenteen reaaliaikaiseen myynnin seurantaan matkavälin perus-
teella sekä erilaisia raportointia ja seurantaa sisältäviä myyntiohjelmistoja. Tällä 
hetkellä haastateltava kehittää julkisten tilojen hallintaan ja ylläpitoon liittyvää 
seurantaohjelmistoa.  

Haastateltava on ollut yhden järjestelmän suunnittelussa alusta asti. Tilan-
teessa tehtiin uutta versiota vanhempaan versioon, joka haluttiin toteuttaa kat-
tavammalla pohjalla kuitenkin samat toiminnallisuudet säilyttäen. Tarve päivi-
tykselle tuli siitä, että järjestelmää pidettiin vanhanaikaisena ja esimerkiksi ul-
koasua oli mahdoton muuttaa eikä kunnon testialustoja ollut lainkaan. Järjes-
telmän päivitystä oli suunnittelemassa tekninen asiakaspalvelija, projektipääl-
likkö ja ohjelmistosuunnittelija ja asiakasfirman toimitusjohtaja. Asiakasyrityk-
selle annettiin testiversio aina uusimmasta versiosta. Kommunikaatio oli suh-
teellisen yksisuuntaista, mikä vaikeutti asiakkaan vaatimusten selvittämistä. 
Viikon tai jopa kuukauden hommatkin saattoivat olla turhaa työtä. Haastattelija 
katsoo, että yhteistyö ja kommunikaatio asiakasfirman kanssa ei ollut tarpeeksi 
tiivistä.  

Arvonluonnin kohdalla BI-järjestelmissä yleisellä tasolla haastateltava sa-
noo, että johtajan tulee perustaa päätöksensä johonkin faktapohjaan tai raport-
teihin. Päätöksenteossa ongelmana hän näkee erityisesti viiveet, mikä aiheuttaa 
sen, että esimerkiksi sesonkeihin tai muutoksiin markkinoilla ei ehditä reagoida 
ajoissa. Tiedon hyödyntämisen kohdalla haastateltava kuitenkin näkee, että voi 
olla haasteellista nähdä todellista arvoa siitä syystä, että seurantaa siitä, kuinka 
asiakasfirma käyttää tilattua ohjelmistoa, on vaikea arvioida jälkeenpäin ilman 
erillistä ylläpito- tai seurantasuunnitelmaa. Haastateltava on myös kohdannut 
tilanteita, missä asiakas ei ole ollut tietoinen järjestelmän kaikista ominaisuuk-
sista. ”Tiedän tasan tarkkaan, että ne eivät käytä järjestelmiä oikein ainakaan aina. On 
joku ominaisuus ohjelmoitu, ja he eivät ole edes tienneet, että sellainen on ollut olemas-
sa.” Ominaisuus on havaittu vasta, kun asiakasyritys on vaatinut firmaa lisää-
mään tällaisen ominaisuuden erikseen jälkeenpäin. Samalla on tullut ilmi, että 
ominaisuus oli alun perin jo ohjelmoitu järjestelmään, mutta asiakas ei ollut tie-
toinen siitä.  

Organisaation taloutta ja suorituskykyä koskien haastateltava katsoo, että 
esimerkiksi myynnin reaaliaikaisen seurannan avulla voidaan paremmin tehdä 
valistuneita päätöksiä, jolloin myös talous ainakin oletettavasti paranee. Toi-
minnallinen tehokkuus ja prosessien nopeutuminen tulee haastateltavan mu-
kaan digitalisaation ja automatisoinnin kautta. Esimerkkinä hän mainitsee ta-
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lousraportoinnin.  Järjestelmien integraation implementointia hänelle ei ole tul-
lut vastaan omassa työssä, koska hän on työskennellyt lähinnä pienempien jär-
jestelmien kanssa. Arvoksi asiakkaille haastateltava mainitsee talousprosessien 
nopeutumisesta seuraavan palvelun sujuvuuden paranemisen. Kun firma toi-
mii sulavasti, asiakkaan toivomat palvelut sujuvat nopeammin. Ohjelmistokehi-
tyksen näkökulmasta hän näkisi tärkeäksi, että olisi tärkeää saada tietoa, kuinka 
asiakasfirma käyttää tilattua ohjelmistoa. Kesken kehitystyön loppukäyttäjältä 
kerättävä data auttaisi hänen mukaansa paljon ohjelmiston kehityksessä. Hänen 
firmassaan asia on pyritty hoitamaan muun muassa palautelomakkeilla ja asia-
kastyytyväisyyskyselyillä. Lomakkeissa kysyttiin erityisesti, millaisia ongelmia 
järjestelmän käytössä on tullut vastaan ja mitä käyttäjät haluaisivat muuttaa 
eniten. Haastateltava arvelee, että nämä keinot helpottavat jatkossa ohjelmisto-
jen suunnittelun täsmällisyyttä asiakkaan tarpeiden mukaan.  

Yleisistä ongelmista BI-järjestelmien hyödyntämisessä haastateltava mai-
nitsee ensimmäisenä oikeanlaisen datan keräämisen ja sen tulkinnan. Erityisesti 
terveydenhuollossa haastateltava katsoo, että datan normalisoinnin ja sen ano-
nymiteetin säilyttämisen sekä järjestelmien vanhuuden kanssa voi tulla ongel-
mia. Hän sanoo, että ihmisen oikeus yksityisyyteen ja niiden käyttöluvat tulee 
ottaa tarkasti huomioon BI-järjestelmien suunnittelussa. Yhteinen ongelma 
haastateltavan päivittämissä tai kehittämissä järjestelmissä on yleensä ollut vai-
keakäyttöisyys ja oikeanlaisten toimintojen puute. Hän on siis joutunut luo-
maan uusia toiminnallisuuksia tai toimintapolkuja parantaakseen käytettävyyt-
tä. Käyttäjä on siis mennyt järjestelmän ehdoilla eikä toisinpäin, ja tämä on ai-
heuttanut tarpeen järjestelmän jatkokehitykselle. Tämä on johtunut haastatelta-
van mukaan usein siitä, että asiakas ei ole saanut kommunikoitua järjestelmän 
toimintojen tarpeita riittävän selkeästi. Haastateltava näkee, että riippuvaisuus 
toimittajafirmasta, joka vastaa järjestelmän jatkokehityksestä, voi olla haitallista 
asiakasfirmalle. Jos lähdekoodi on asiakkaan omistama, silloin asiakas ei jää 
lukkoon yhden toimittajafirman ratkaisuihin. Haastateltava näkee ongelmaksi 
myös sen, jos kehittämislinjauksia on tekemässä liian monta henkilöä. Tällöin 
asiakas voi vaatia päällekkäisiä toistensa kanssa yhteensopimattomia vaati-
muksia järjestelmältä. 

5.4 Julkisen sairaalaorganisaation BI-järjestelmäkokonaisuus 
(tapaus 4) 

Tapaus neljä perustuu julkisessa terveydenhuolto-organisaatiossa työskentele-
vän lääketieteen asiantuntijan haastatteluun. Haastateltava on koulutukseltaan 
lääketieteen tohtori ja hänellä on dosentin pätevyys. Lisäksi hän suorittanut 
kardiologian ja sisätautien erikoislääkärin tutkinnot sekä MBA:n. Haastatelta-
van nykyinen tehtävänimike on kehittäjäylilääkäri ja samanaikaisesti hän toimii 
myös yliopistomaailmassa. Lääketieteen alalla hän on toiminut yhteensä yli 
kolmekymmentä vuotta monenlaisissa vaativissa asiantutijatehtävissä. 
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BI-järjestelmistä haastateltava mainitsee ensimmäisenä potilastietojärjes-
telmän. Hän on käyttänyt järjestelmän eri versioita ja perehtynyt käytännössä 
niiden ominaisuuksiin kattavasti uransa aikana. Kokemusta on myös aikai-
semmista laboratoriossa käytetyistä isoista raportointijärjestelmistä ja lukuisista 
erilaisista pienistä datansyöttöjärjestelmistä. Haastateltavalla on kokemusta jär-
jestelmistä koko ajalta, jolloin niitä on maassamme otettu käyttöön terveyden-
huollossa. Haastateltava on toiminut maakunnan sote-valmisteluun liittyen jul-
kisessa terveydenhuoltoalan laitoksessa, jossa suunniteltiin koko organisaation 
toimintaa. Tässä tietojärjestelmähankinta oli erotettu erillisen tiimin hoidetta-
vaksi. Järjestelmän hankinta oli kuitenkin kiinteästi yhteydessä organisaation 
toiminnan suunnittelun, mutta tiimeissä oli eri vetäjät. Haastateltava toimi toi-
minnan suunnitteluryhmän ohjausryhmässä, josta hän kuitenkin jäi pois jää-
viysongelmien välttämiseksi yliopistomaailmaan siirtyessään.   

Erilaiset järjestelmähankkeet haastateltavan terveydenhuolto-
organisaatioissa ovat enimmäkseen lähteneet liikkeelle siitä, että vanhojen jär-
jestelmien toiminnot eivät ole riittäneet. Tarve on siis saattanut tulla jonkun 
ominaisuuden puuttumisesta ja tarpeesta vahvistaa digitalisaatiota ja automati-
sointia. Järjestelmäkehitys on kuitenkin haastateltavan mukaan ollut hallinto-
lähtöistä, jolloin järjestelmien ominaisuuksia ja käyttöliittymää ei välttämättä 
ole aina suunniteltu potilas- ja lääkärilähtöisesti. Tämä on tuottanut lääkäreille 
paljon ylimääräistä muistettavaa, kun käyttöliittymät eivät ole olleet luontevia. 
Yksinkertaisia prosesseja varten lääkäreiltä saatettiin vaatia liian suuri määrä 
klikkauksia ennen kuin he pääsivät käyttämään järjestelmää.  

Haastateltava on ollut suunnittelemassa ja kehittämässä vuodesta 2010 al-
kaen lääkärin päätöksentekoa ohjaavaa hoitoketjuja analysoivaa järjestelmää. 
Tämä tulee olemaan myös osa tulevaisuuden potilastietojärjestelmää. Näissä 
painotettiin logiikkaa, jossa etusivulla näkyisi hoitotilanteessa vaadittavat kes-
keiset asiat. Käyttöliittymän helpottaminen ja järkeistäminen on siis oleellinen 
osa tulevien terveydenhuoltojärjestelmien suunnittelua. 

Kysyttäessä haastateltavan mielipidettä siitä, kuinka nykyisten järjestel-
mien ongelmia kannattaisi lähteä tarkastelemaan ja korjaamaan, hän mainitsee 
useita seikkoja. Vaikka ideaalina voidaan pitää pitkälle integroitua järjestelmä-
kokonaisuutta, haastateltava katsoo, että muuntojäykkyys mahdollisesti tulee 
silti olemaan ongelma. Jos järjestelmä tehdään yhtä tiettyä trendiä seuraten, ei 
mene kauaakaan, kun kohdataan samat ongelmat kuin nykyään – järjestelmää 
ei voi muuttaa palanen kerrallaan, ja kokonaisarkkitehtuurimuutos on mahdol-
lisesti vuosikymmenien projekti.  Tähän liittyen haastateltava toteaa: "Minua 
huolestuttaa edelleen se, että pysyykö tietojärjestelmä joustavasti mukana ja ajantasai-
sena erittäin nopeasti muuttuvassa maailmassa. Epäilyttää, että taas tehdään kerralla 
nykyhetken mukaiseksi ja että sitä on kauhean vaikea muuttaa. Ja vielä sekin epäilyttää, 
että suostutaan hirveän kalliiseen laskutusautomaattiin, sekä käyttömaksujen että päivi-
tysmaksujen osalta.” 

Haastateltavan nykyisissä työtehtävissä käytettävissä järjestelmissä käyte-
tään monipuolista dataa. Järjestelmissä on kuvia, EKG-käyriä, tekstimuotoisia 
potilaskertomuksia ja kaikkea siltä väliltä. Uusien järjestelmien kehitykseen on 
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otettu huomioon monipuoliset datamuodot, ja normalisointia yritetään helpot-
taa huomattavasti nykyiseen verrattuna.  

Arvonluontiin liittyen haastateltava mainitsee päätöksenteon laatua kos-
kien, että sitä voidaan järjestelmillä parantaa erittäin paljon. Haastateltava tote-
aa, että päätöksiä tehdään terveydenhuolto-organisaatiossa monessa paikassa ja 
monella tasolla. BI-järjestelmillä voi vaikuttaa esimerkiksi lääkärin yksittäiseen 
hoitopäätökseen tai maakuntatasolla maakunnan järjestäjän päätöksentekoon.  
Dataan suhtaudutaan haastateltavan mukaan kuitenkin helposti esim. johdon 
taholla liian kritiikittömästi. Dataan ja siitä tehtyihin johtopäätöksiin saatetaan 
luottaa sokeasti, vaikka asiaa tulisi tarkastella laajemmin. Datan laatuun ja käyt-
tötarkoitukseen voi vaikuttaa paljon esimerkiksi se, millaiseen otokseen data 
perustuu ja kuvaako data ilmiötä oikeasta näkökulmasta. 

Yksittäinen lääkäri hyötyy BI-järjestelmistä ja datasta haastateltavan mu-
kaan ainakin siten, että aiemmat ja eri paikoissa tehdyt tutkimustulokset (esim. 
laboratoriotulokset) voidaan yhdistää helpommin. Päätöksenteon tukena toi-
miva data, kuten hoitosuositukset ja tieteellinen kirjallisuus, tulee olemaan eri-
tyisesti tulevaisuudessa tärkeä lisä. Haastateltava sanoo myös, että benchmar-
king-dataa, jonka perustella voi verrata hoitojen tehokkuutta, käytetään tällä 
hetkellä hieman esim. USA:ssa, jossa on modernia tietojärjestelmiä, mutta tule-
vaisuudessa uusien järjestelmien myötä varmasti enemmän. Järjestelmä voi 
myös ohjata tietyissä rajoissa kokemattomia päätöksentekijöitä aikaisempaan 
tietoon perustuen. Tähän liittyen haastateltava toteaa, ”jos puhutaan tästä 
benchmarkkauksesta tai päätöksenteon tuen järjestelmistä, sen tarkoitus on nimen-
omaan johtaa parempaan laatuun. Se ohjaa ammattilaisia toimimaan ajantasaisten hoi-
tosuositusten ja viimeisimmän tiedon mukaisesti. Kokemattomalle ihmiselle se esimer-
kiksi antaa neuvoja tai ohjaa sitä tietyissä rajoissa sitten oikeaan suuntaan”. 

Talouden ja suorituskyvyn parantamisessa BI-järjestelmillä haastateltava 
näkee erittäin suuria mahdollisuuksia, ja hän toteaa itse tekevänsä juuri tätä 
työtä sote-valmistelussa. Erityisesti pitkäaikaiset ja suuret kansantaudit näkyvät 
suorituskykyä ja taloutta tarkastellessa ratkaisevasti. Haastateltavan mielestä 
kannattaakin aloittaa suurista kansantaudeista ja suurista potilasryhmistä sekä 
niihin liittyvistä hoitokäytänteistä. Haastateltava sanoo, että potilaan oman 
hoidon ja muiden toimijoiden osuuksiin liittyvän datan hyödyntäminen on 
murrosvaiheessa. Hoidolliseen näkökulmaan on pystytty lisäämään myös ta-
lousnäkökulma kattavammin kuin aikaisemmin. Tähän liittyen haastateltava 
kertoo uudesta kokeilusta: ”Meillä on alkamassa täällä Keski-Suomessa ensimmäise-
nä Suomessa systemaattinen, pitkäaikainen PROM eli patient-reported outcomes mea-
sure eli potilaskeskeinen hoidon vaikuttavuuden arviointipilotti yhden sairausryhmän 
osalta. Sen avulla näkyväksi ja tietoon tulee se, miten potilas oikeasti jaksaa sen jälkeen, 
kun se on lähtenyt pois ja on kotona. Kokonaisuuteen kuuluvat potilaan oman hoidon ja 
muiden toimijoiden osuudet ja niihin liittyvät mittarit. Siihen pystytään kytkemään 
myös ko. sairauden osalta resurssien käyttöön liittyvä data ihan eri tavalla kuin aikai-
semmin. Tulee olemaan hirveän mielenkiintoista seurata tämän kokeilun onnistumis-
ta.” Nykyiset talousmittarit ovat monella tavoin puutteellisia yksittäisen sai-
rauden koko hoitoketjun arvioimista ajatellen. Talouden ja suorituskyvyn osalta 



47 

 

haastateltava toteaa: ”mutta jos ne järjestelmät tehdään oikein ja niitä tulkitaan oi-
kein, niillä on erittäin iso potentiaali.” 

Yksittäisiä prosesseja (päivystyskäynti, leikkaus, kotihoito, vastaanotto-
käynti) on haastateltavan mukaan melko helppoa mitata ja tarkastella ymmär-
rettävän datan ja mittarien, kuten volyymin ja läpimenoaikojen avulla. Tästä 
syystä myös datan keruuta ja analysointia on helpompi hioa yksittäisiä proses-
seja ajatellen. Haastateltava mainitsee kuitenkin, että ongelmaksi muodostuu 
järjestelmien kokonaisoptimointi: ”säästämällä jossain joku toinen osa voi tulla kal-
liimmaksi.”  

Potilaalle tai asiakkaalle tulee haastateltavan mukaan erittäin paljon hyö-
tyä tai arvoa BI-järjestelmistä. Uudet järjestelmät mahdollistavat potilaalle luon-
taisemman pääsyn omaan dataan kuten laboratoriotuloksiin ja hoitoon liittyviin 
teksteihin Kanta-järjestelmän myötä. Potilas voi myös tehdä kotona mittauksia 
ja tuottaa sisältöä verkkopalveluun kotoa käsin. Esimerkiksi veren-
painemittauksen voi helposti tehdä kotona ja ne säilyisivät siellä. Ihmisen oma 
arvio omasta terveydestä, elämän laadusta ja palaute hoidon onnistumisesta 
myös parantaa haastateltavan mukaan pitemmän päälle hoidon laatua. Kaiken-
laista hoitoon ja hoito-olosuhteisiin liittyvää palautetta tullaan keräämään 
enemmän, minkä tavoitteena on hoidon laadun parantaminen.  

BI-järjestelmien ongelmiin ja haasteisiin yleisesti haastateltava kommentoi 
ensimmäisenä, että dataa tallennetaan enemmän kuin sitä hyödynnetään. Ter-
veydenhuoltoalan henkilöstöltä edellytetään, että dataa tallennetaan valtavia 
määriä. Kuitenkaan sen hyötyä tai käyttötarkoitusta ei pohdita tarpeeksi.  Li-
säksi useat järjestelmät tallentavat samoja asioita monta kertaa. Esimerkiksi po-
tilaan pitkäaikaiset vaivat sairauskertomuksessa pitää raportoida joka kerta 
uudelleen dataan, kun se voisi olla valmiiksi koko ajan näkyvissä eri näkymässä. 
Ongelmia on haastateltavan mukaan paljon tiedon toiminnallisessa hyödyntä-
misessä. Tähän liittyen haastateltava kertoo: ”Kun esimerkiksi tulee itselle uusi 
potilas, jonka sairauskertomus on 150 sivua, niin nykyjärjestelmiä käytettäessä pitää 
haravoida silmillään sitä tekstiä valtavasti, ennen kuin saa kunnon käsityksen aikai-
semmasta historiasta. Tekstissä on paljon toistoa, mutta seassa toisaalta siellä täällä 
tärkeää ja tarpeellista tietoa, jota löytää vain silmillä plaraamalla. Ei voi tehdä hakuja, 
vaikkapa kuten että etsi kaikki sydämen ultraäänitutkimukset sieltä, vaan sun pitää itse 
lukea se hirvittävä opus”.  Tavanomaisia ongelmia järjestelmissä ovat hakutoimin-
tojen puute sekä tiedon ja datan oikeellisuus. Myös pitkät latausajat ovat suuri 
ongelma. Moderneissa tulevaisuuden järjestelmissä monia asia on tosin haasta-
teltavan mukaan toivottavasti peremmin. Huolta aiheuttavat myös melko usein 
toistuvat käyttökatkokset, miten silloin hoidetaan potilaat.  

Järjestelmillä pystyy tällä hetkellä haastateltavan mukaan pärjäämään ja 
tarvittavat toiminnot löytyvät periaatteessa, mutta järjestelmät eivät ole missään 
nimessä ideaalisia. Vaikka tehtävät ovat toteutettavissa, käyttöliittymän reitit ja 
datan hyödyntäminen on liian työlästä ja hidasta. Syiksi kaikkiin näihin ongel-
miin haastateltava arvioi sitä, että maailman jatkuvan nopean muuttumisen 
lisäksi järjestelmät on tuotu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön liian 
keskeneräisinä eikä niissä ole potilastyöhön soveltuvaa logiikkaa. Moni toimin-
to joudutaan etsimään monimutkaisten epäloogisten, ulkoa opettelua vaativien 
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reittien takaa, eikä intuitiivista polkua toimille ole ollut. Järjestelmien korjaami-
nen halutun laiseksi on työlästä ja kallista.  

Haastateltava toteaa, että vaikka vanhojakin järjestelmiä on yritetty paran-
taa, terveydenhuollon ammattilaiset ovat jo luopuneet toivosta. Odotuksena on, 
että tulevaisuudessa valittava uusi tietojärjestelmä on parempi. Esimerkkeinä 
konkreettisista parannusehdotuksista järjestelmään haastateltava mainitsee tar-
peen useampaan kuin yhteen näkymän: käyttäjätyypin (lääkäri, sihteeri, johtaja) 
perusteella voisi kukin valita näkymän, johon on kerätty kyseisen työntekijän 
tarvitsemat työkalut loogisesti sen sijaan, että jokaisella on samat valikot. Etsin-
täpolut eivät ole hoitohenkilöstön työntekijöiden näkökulmasta lainkaan loogi-
sia. Haastateltava muuttaisi myös sairauskertomusten tekstiä jatkuvasta teksti-
rakenteesta syvenevään tekstirakenteeseen, jossa voisi edetä niin että oleellisen 
tiedon saisi aina senhetkisen tarpeen mukaan helposti eikä tarvitsisi lukea niin 
kuin jatkokertomusta. Myös tiettyyn hoitoon vaadittavat tiedot tulisi olla koh-
dennettavissa paremmin sen sijaan, että tieto pitäisi etsiä selaamalla läpi iso 
raporttitiedosto.  

Uusien järjestelmien hankinnassa ja kehittämisessä haastateltava tuo esille 
toiveen, että raskaan suunnitteluvaiheen jälkeen päästäisiin nopeasti hyödyn-
tämisvaiheeseen niin, että henkilökunnan työ helpottuisi, potilas hyötyisi, ter-
veydenhuollon resursseja säästyisi ja kokonaisuuksien tiedollajohtaminen tulisi 
mahdolliseksi. Pelkona haastateltava näkee, että uudestakin tietojärjestelmästä 
tulee jäykkä, huonosti muunneltava sekä taloudellinen verenimijä, kun järjes-
telmälle, sen päivityksille ja uusille palasille voidaan laittaa korkea hinta, ja kun 
sitä on pakko käyttää, rahastus on mahdollista. Sopimusosaaminen on tässä 
suhteessa ratkaisevaa. 

5.5  Julkisen sairaalaorganisaation BI-järjestelmäkokonaisuus 2 
(tapaus 5) 

Tapaus viisi perustuu julkisessa terveydenhuolto-organisaatiossa työskentele-
vän lääketieteen tohtorin haastatteluun. Hän on toiminut kehittäjäylilääkärin 
virassa viisi vuotta ja ollut lääkärinä yhteensä noin 30 vuotta ja erikoislääkärinä. 
BI-järjestelmistä ja tiedolla johtamisesta haastateltavalla on kattavaa kokemusta. 
Hän on ollut käyttämässä ja kehittämässä toimintoja ja vaatimuksia terveyden-
huollon BI-järjestelmissä. Käyttäjänä hän on ollut pääasiassa potilastietojärjes-
telmissä ja taloushallintojärjestelmissä aiemmassa ylilääkärin työssään. Nykyi-
sessä työssään hän on ollut kehittämässä uusia asiakas- ja potilastietojärjestel-
miä, jotka ovat parhaillaan kilpailutuksessa ja jotka otetaan käyttöön tulevai-
suudessa.  

Uusien järjestelmien vaatimukset ja toiminnalliset tavoitteet on suunnitel-
tu ensisijaisesti potilas- ja asiakaslähtöisesti ”potilas ensin, asiakas ensin -
periaatteella” ja hyvään hoitoon vaadittavien toimintojen pohjalta. Toimintojen 
suunnittelussa on siis lähdetty potilaan / asiakkaan tarpeista, siitä ”että mitä 
potilas tai asiakas tarvitsee. Ensin niiden pitää saada yhteys, sitten pitää määritellä se 
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ongelma. Sitten pitää katsoa, että miten sitä pitää hoitaa. Sitten hoidetaan, sitten vielä 
ennaltaehkäisy ja väestön hyvinvointi”. Tältä pohjalta vaatimukset on jaoteltu kuu-
teen palikkaan: yhteydenpitoon, hoidon suunnitteluun, hoidon toteutukseen, 
ennaltaehkäisyyn, väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Näissä tavoitteissa on 
paljon tiedolla johtamista. Toiminnot ovat lähtökohtaisesti uusia, mutta myös 
vanhojen järjestelmien puutteiden kautta on suunniteltu tarvittavia uusia omi-
naisuuksia. Suunnittelussa on kuitenkin lähtökohtaisesti haluttu vapautua 
puutteellisista vanhoista järjestelmistä ja rakentaa uutta järjestelmää ”uudesta 
asennosta”. Vaatimusmäärittelyä on ollut tekemässä toiminnallinen ja tekninen 
tiimi. Toiminnalliseen tiimiin (15 henkeä) kuuluu lääkäreitä, sairaanhoitajia, 
sosiaalityöntekijöitä, fysioterapeutteja ja muita sosiaali- tai terveydenhuolto-
taustaisia henkilöitä. Tämä on suurin tiimi. Tekniseen tiimiin (määrä vaihdellut, 
keskimäärin 6 henkeä) kuuluu eri alojen, kuten tietoturvan, erityisosaajia. Li-
säksi on juristeja ja projektipäälliköitä. Yhteensä tiimeissä on noin 35 henkeä.  

Haastateltava katsoo, että päätöksenteon laatua voidaan parantaa BI-
järjestelmillä saatavan tiedon kautta. Nykyiset järjestelmät eivät tarjoa mahdol-
lisuutta riittävän tarkkaan tiedon luokitteluun ja yhdistelyyn muuten kuin käsi-
työnä, eikä tämä haastateltavan mukaan ”auta reaaliaikaiseen johtamiseen”. Esi-
merkiksi sitä, kuinka monta potilasta on sairaalassa sisällä, ei näe mistään ny-
kyisestä järjestelmästä reaaliaikaisesti. Päätöksentekoon tarvittavat yleistiedot 
kuten tilannekuva ja aikataulujen ennustettavuus ”esimerkiksi nyt on niin ja niin 
monta leikkausjonossa” ovat siis nykyjärjestelmissä heikkoja. Uudessa järjestel-
mässä näihin on kiinnitetty erityisesti huomiota.  

Organisaation taloutta ja suorituskykyä pyritään haastateltavan mukaan 
parantamaan poistamalla ”turha säätö”, eli asiakkaasta riippumaton variaatio. 
Suorituskyky paranisi siis, jos järjestelmä auttaisi viemään hoitoa prosessin-
omaisesti eteenpäin ja tarjoaisi valmiita pohjia tiettyihin hoitoihin (esimerkkeinä 
angiina ja lonkkaleikkaus) ja hallinnollisiin toimenpiteisiin. Automatisointi oikeas-
sa paikassa parantaisi myös hoidon laatua ja helpottaisi ammattilaisten töitä. 
Potilaan tulisi voida nähdä myös hoidon asiakassuunnitelmansa kotoaan etänä; 
näin hän voisi itse seurata hoidon etenemistä ja tavoitteita. Haastateltava toteaa, 
että ”me puhutaan tässä asiakassuunnitelmasta. Potilas näkisi joltakin appilta tai omal-
ta koneeltaan, mitä on suunniteltu ja mitä on tehty, ja mitkä ovat mun omat tavoitteet. 
Sitten mitä tehdään tällä viikolla ja mitä ensi viikolla”. Järjestelmän reaaliaikaisuutta 
voitaisiin käyttää haastateltavan mukaan myös ennakoimaan erilaisten hoitovä-
lineiden tarvetta ja leikkaussalien varauksia sekä henkilökunnan tarvetta esim. 
leikkauksissa tarkemmin. ”Kun tämä materiaalien ja resurssien hallinta tulee suun-
nitelmalliseksi, niin se ei ole joka viikolla yhtä ihme, että mitäs tällä viikolla tehdään”.  

Samalla tavoin prosesseja pyritään koordinoimaan kokonaisuuksina, jol-
loin hoitoon tarvittavaa tietoa voi yhdistellä monesta paikasta helposti. Täl-
löin ”turha säätö jää pois ja pyritään siihen, että saadaan kaikki asiat hoidettua mahdol-
lisimman hyvin kerralla”. Myös samojen tietojen syöttäminen useaan kertaan on 
ongelma nykyisissä järjestelmissä. Tästä aiheutuvat inhimilliset virheet aiheut-
tavat epäselvyyksiä ja lisätyötä sen sijaan, että tieto olisi syötetty kerralla oikein, 
eikä sitä enää tarvitsisi kirjata uudestaan esimerkiksi laskutukseen. Haastatelta-
va toteaa, että ”tähän liittyen meillä on slogan, että on helpompi tehdä oikein kuin 
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väärin. Se tarkoittaa meillä sitä, että kun me syötetään tietoa, niin tulee aika paljon vir-
heellistä tietoa järjestelmien kanssa. Se järjestelmä vähän vihjaisi meille, että hei, nämä 
on nyt niitä oikeita tai se tekee esimerkiksi laskutustietoja sen perusteella, mitä me on jo 
syötetty”.    

Järjestelmien integraatiolla voidaan haastateltavan mukaan helpottaa tie-
don kulkua teknisesti sekä helpottaa tiedon vertailua, normalisointia ja hyödyn-
tämistä hoidon suunnittelussa. Järjestelmissä on dataa monessa muodossa, ”lää-
kärin työssä pääosin saneltua tekstiä ja numeerista tietoa,” mutta ongelma on haasta-
teltavan mukaan ennen kaikkea siinä, ettei järjestelmillä voi välttämättä avata 
hoitoon tarvittavia tiedostomuotoja. Tietoja on tällöin vaikea saada näkyviin, 
säilöä ja vertailla. Esimerkiksi kuulokäyrää ei saada potilastietojärjestelmään ja 
ne ovat vaikeasti avattavissa reaaliajassa hoitohetkellä, mikä on ”lääkärin työssä 
iso hankaluus”.  Tästä syystä esim. kuulokäyrä joudutaan lähettämään erikseen 
postissa perässä sen sijaan, että sitä voisi tarkastella hoitohetkellä reaaliajassa. 
Tällä hetkellä asiaa ei pystytä käsittelemään kerralla, vaan prosessi hidastaa 
hoidon kestoa. Tämän kaltaiset erilliset dokumentit vaativat myös erillisen ar-
kiston. ”Jos ne potilaan kaikki tiedot saataisiin sähköisessä muodossa kaikille näkyviin 
samaan järjestelmään, niin se ois tosi järkevää”.  

Haastateltava näkee potilaalle saatavan arvon muodostuvan suurilta osin 
siitä, että potilas saa itse enemmän tietoa omasta hoidostaan ja voi tietoisemmin 
asettaa tavoitteita siihen liittyen. Tällä hetkellä potilaiden omat tavoitteet eivät 
ole juurikaan näkyvissä, eikä potilas saa tietoa siitä, mitä hänen pitäisi tehdä 
eikä potilas myöskään saa tietoa siitä, mitä lääkärit ovat hoidoksi suunnitelleet.  
Potilas siis hyötyisi monella tasolla oman hoidon paremmasta hallinnasta.  

Suurin haaste haastateltavan mukaan BI-järjestelmien suhteen terveyden- 
ja sosiaalihuollossa on se, ettei BI-järjestelmien kaltaisia kokonaisuuksia ole 
käytössä kovin paljon. ”Reaaliaikaisuus on tällä (sosiaali- ja terveydenhuollossa) het-
kellä ihan lapsen kengissä”. Syyksi tähän hän arvelee sitä, ettei kehittyneitä järjes-
telmiä ole välttämättä osattu vaatia. Lisäksi erikoissairaanhoidon näkökulmasta 
sairaalaorganisaatio on niin vanha, perinteinen ja hierarkkinen, ettei muuta ole 
tarvittu. Vanha tapa on ollut riittävä, eikä tarvetta ole nähty, koska ihmiset on 
kuitenkin lopulta hoidettu hyvin. Uuden sote:n kautta kuitenkin resurssien 
käyttöä on arvioitava uudelleen ja tarkasteltava, mitä on aidosti järkevää käyt-
tää. Uusien välineiden ja resurssien avulla toimintaa pyritään tehostamaan. ”Pi-
tää ruveta oikeasti katsomaan, mikä on järkevää ja miten resurssit käytetään. Määrät-
tömästi ei sitten kuitenkaan ole rahaa käytettävissä. Ja kun se tietojen käsittely on ny-
kyisin niin paljon parempaa kuin ennen, niin me pystytään saamaan tietoa, kun saa-
daan hyviä välineitä käyttöön.”   

Haastateltava katsoo, että tietoturva on valtava alue ja siihen on tiimissä 
oma asiantuntija. Vaikka tietoturvan tulee olla äärimmäisen tiukka, kääntöpuo-
lena on, että se saattaa hankaloittaa lääkärin työtä ja hoitoon tarvittavien tieto-
jen saatavuutta. Eettiset seikat liittyvät haastateltavan mukaan esim. sii-
hen, ”meidän täytyy olla hirveän tarkkoja siitä, että kuka saa nähdä mitäkin tietoja”.  

Parannusehdotuksiksi nykyiseen järjestelmään haastateltava mainitsee sen, 
että tiedot pitäisi kirjata samaan järjestelmään vain yhden kerran hoitoa ja tut-
kimusta varten. Myös päätöksenteon tuki esim. lääkärille voisi olla nykyistä 



51 

 

parempi. Lisäksi reaaliaikaisuus, tietojen integraatio ja tietojen näkyvyys korjai-
si monta ongelmaa.    

5.6 Yksityisen terveydenhuoltoyrityksen BI-
järjestelmäkokonaisuus (tapaus 6) 

Tapaus kuusi perustuu kahden suuressa yksityisessä terveydenhuoltoalan yri-
tyksessä työskentelevän liiketoiminnan asiantuntijan haastatteluun. (Heidän 
toivomuksestaan haastattelu tehtiin parihaastatteluna.) Molemmat haastatelta-
vat ovat koulutukseltaan kauppatieteen maistereita ja heidän työtehtävänsä 
ovat melko identtisiä. Haastateltava 1 toimii lisäksi yrityksen liiketoiminnan 
johtoryhmässä. Työtehtävät muilta osin ovat molemmilla haastateltavilla lähes 
identtiset. Haastateltavilla on noin kaksi ja viisi vuotta työkokemusta omalta 
alalta. Nykyisessä työtehtävässä molemmilla haastateltavilla on kokemusta 
puolitoista vuotta.  

Haastatellut ovat käyttäneet tunnettua liiketoiminta-analytiikan järjestel-
mää työtehtävissään. Yrityksen kaikki tietojärjestelmät ovat tähän kokonaisuu-
teen yhteydessä. Kehittämistyössä haastateltavat ovat nähneet tietomallien eli 
lisäpalasten kehittämistä pääjärjestelmään. Kehityksen taustalla on yleensä ollut 
jokin tukitoimintoprosessin parantaminen tai sen saattaminen digitaalisem-
maksi. Tietovarastoja tehdään tarpeen mukaan lisää prosessien vaatima määrä. 
Haastateltavat kertovat, että jos tarve jollekin ominaisuudelle ilmenee, uudistus 
saadaan yleensä vietyä loppuun asti perustelemalla se hyvin.  

Haastateltava 1 mainitsee, että vaikka kyseessä on terveydenhuoltoalan 
yritys, johtoportaassa on vain harvoja lääkäritaustaisia henkilöitä. Useimmilla 
on sen sijaan diplomi-insinööri- tai konsulttitaustaa. Tämän ansiosta liiketoi-
minnan suunnittelun ja ohjaamisen osaaminen on haastateltavan mukaan jopa 
epätavallisen hyvää. Tämä asiantunteva ryhmä osaa tunnistaa tarvittavat pro-
sessit liiketoiminnan ohjaamista tukevaa raportointia varten. Lisäksi yrityksessä 
työskenteleviltä lääkäreiltä ja johdolta saadaan arvokasta palautetta ja toimin-
tamuutoksia heidän näkökulmastaan. Haastateltava 1 mainitsee, että koska yri-
tyksen liiketoiminnallinen data tulee monesta paikasta kuten terveysasemilta, 
se on välillä vaikeasti yhdisteltävissä ja vaatii käsityötä. Haastateltava 2 lisää, 
että pääjärjestelmän avulla monia ennen käsin tehtyjä raportteja on saatu auto-
matisoitua BI:n avulla. Haastateltava 1 toteaa, että monesti myös omasta mie-
lenkiinnosta johtuen prosesseja tulee tarkasteltua siitä näkökulmasta, miten jo-
tain voisi tehdä nykyistä paremmin. Tällöin voi tulla puolivahingossa vietyä 
ehdotuksia paremmista toiminnoista eteenpäin. Haastateltavat ovat siis käyttä-
neet omaa kokemustaan tunnistaakseen turhan työn, jonka voi jättää järjestel-
mälle, jolloin terveydenhuollon ammattilaiset ovat voineet keskittyä enemmän 
omiin ydintehtäviinsä. Motiiveina proaktiivisuudelle omalta osaltaan haastatel-
tava 1 mainitsee tiettyjen vastuutehtäväien toimenkuvat sekä oman harrastu-
neisuuden.  
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Järjestelmän datalähteinä toimivat muun muassa Google Analytics -data, 
tietokannat ja Excel-taulukot. Tärkeimmät järjestelmästä saatavat raportit ovat 
haastateltava 1:n mukaan johdon käytössä oleva numeerinen data kuten tulos-
laskelmat tai diagnoosien määrät, mitkä pohjautuvat pääjärjestelmään syötet-
tyihin tietoihin.  

Haastateltavat katsovat, että päätöksenteon laatu paranee selvästi BI-
järjestelmillä ja tiedolla johtamisella. Esimerkiksi sairauspoissaolojen määrää ei 
tarvitse arvailla, vaan kaiken näkee reaaliajassa. Näin päätöksenteko on var-
mempaa ja pystytään tekemään oikeat johtopäätökset nopeammin, kun se poh-
jautuu numeeriseen dataan.  

Organisaation talous ja suorituskyky paranee BI:n avulla haastateltavien 
mukaan esimerkiksi siten, että epämääräisyydet tuloslaskelmissa on selvitettä-
vissä välittömästi. Lisäksi liiketoiminnan trendit ja suunnan asettaminen kuten 
vaadittavan hoidon laadun määrittely ovat seurattavissa BI-järjestelmästä. Nä-
mä ja vastaavat muut tiedot parantavat organisaation liiketoimintaa.  

Myös prosessien nopeutumista haastateltavat pitävät suurena BI-
järjestelmän vahvuutena edellyttäen, että hitaisiin tai turhaa työtä sisältäviin 
prosesseihin on puututtu. Kertautuvat toimet on saatu eliminoitua monesta 
prosessista, jolloin samoja tietoja ei tarvitse syöttää useita kertoja järjestelmiin. 
Järjestelmien integraatiota on tapahtunut, mutta suunta on ollut yksipuolista. 
Kaikki tiedot tuodaan pääjärjestelmään muista järjestelmistä.  

Asiakkaan tai potilaan saamaa arvoa haastateltavat pitävät merkittävänä. 
Haastateltava 2 sanoo, että hän on analysoinut järjestelmällä anonymisoitua 
potilasdataa, ja tätä kautta on pystytty huomaamaan tilanteita, joissa esimerkik-
si lääkitystä tai hoitomuotoa on pitänyt vaihtaa ”ja sitä kautta se oikeasti saattaa 
pelastaa ihmisten hengen parhaimmassa tapauksessa”. Lääkäripuolella järjestelmän 
avulla on helposti saatu kiinni käypähoitosuositusten vastaisia ja huonoksi to-
dettuja hoitotapoja esimerkiksi huomaamalla epänormaalin korkeita käyttöas-
teita joissakin lääkityksissä. ”esimerkiksi erikoisalan sisällä voidaan verrata jonkin 
lääkärin käyttäytymistä. Sillähän parannetaan sen potilaan saamaa hoitoa”. Lääkärit 
saavat tätä kautta arvokasta tietoa järjestelmiltä, mikä näkyy lopulta arvona 
potilaille hyvänä hoitona. Hoidon laadun mittaamisessa ollaan alkuvaiheessa, 
mutta sen mittareina haastateltavat pitävät muun muassa prosessien kuten hoi-
topolun ja hoitoketjujen sujuvuutta. Tähän liittyen haastateltava 1 toteaa: ”ja 
tuleeko siellä tehtyä kaikki mitä pitää sekä toimiiko lääkärit niin kuin pitää, ettei ole mi-
tään anomalioita niiden lääkkeiden määräämisessä, on yksiä aihioita mitä sitten seurail-
laan”. Niiden sujuessa potilaan hoito on järjestäen todettu olevan laadukasta. 

Ongelmiin liittyen haastateltavat ovat yhtä mieltä siitä, että BI-
järjestelmien suurin ongelma on datan laatu, käyttö ja hyödyntäminen. Datan 
huono laatu tai vaikea saatavuus tekevät järjestelmän käyttämisestä hidasta ja 
turhauttavaa. Esimerkiksi tietokannassa voi olla monia erilaisia suunnittelu-
logiikoita, jotka vaikeuttavat oikean datan löytämistä. Myös data-
arkkitehtuurin vanhuus on osoittanut olevan ongelma. Toisena esimerkkinä 
haastateltava 2 sanoo, että mikäli toisessa yrityksessä käytetään selaimella käy-
tettävää käyttöliittymää, ja luvut tulisi raportoida BI-järjestelmän avulla johdol-
le, tulee vaikeuksia. Selainpohjainen käyttöliittymä ei ole yleensä osannut 
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muuttaa dataa oikeaan muotoon, koska BI-järjestelmään ei ole tehty tämän 
käyttöliittymän integrointia. Ongelma on osin siinä, ettei järjestelmän integraa-
tioita pääse itse kehittämään, vaan järjestelmää pitää käyttää sellaisenaan. Datat 
pitää tällöin toimittaa jonkin tapauskohtaisen kiertotien kautta eteenpäin. Yri-
tykset joutuvat toimimaan paljolti järjestelmän ehdoilla. Muita ongelmia on eri-
laisten käyttäjäryhmien hallinta.  

Erityisiin terveydenhuoltoalalla vaadittaviin tietoturvahaasteisiin liittyen 
haastateltavat mainitsevat esimerkiksi sen, ettei sisäisissä järjestelmissä saa liik-
kua henkilötunnuksia ja datan on oltava jyrkästi anonymisoitua. Riski vältetään 
varmistamalla datan yksilöllisyys ja käyttämällä tehokasta valvontaa. Kaiken-
lainen BI-järjestelmissä käytetty potilasjärjestelmistä haettu potilasdata on ano-
nymisoitua eikä potilasta pitäisi pystyä tunnistamaan edes jäljestäpäin.  

BI-järjestelmä on haastateltavien mielestä ollut kattava ja hyödyllinen 
alusta asti. He sanovat myöhemmin löytäneensä paljon alkuperäisiä tarpeita 
ylittäviä lisämahdollisuuksia, kuinka järjestelmää voidaan hyödyntää erityisesti 
heidän organisaatiossaan. Järjestelmä on ollut käytössä noin kolme vuotta, ja 
uusia tapoja hyödyntää järjestelmää löydetään edelleen muun muassa järjes-
telmäpäivitysten ja järjestelmälle perustettujen nettiyhteisöjen kautta. Sen kehit-
tämiseksi voidaan myös esittää toiveita. Haastateltavat korostavat, että pää-
sääntöisesti järjestelmä toimii hyvin.  Suurimmat ongelmat järjestelmän hyö-
dyntämiseen liittyvät dataan. ”Suurin ongelma on ehdottomasti se (datan ja tieto-
kantojen laatu). Yhdeksänkymmentä pinnaa ongelmista tulee datan laadusta.” 

5.7 Yksityisen ohjelmistoyrityksen BI-järjestelmäkokonaisuus 3 
(tapaus 7) 

Tapaus seitsemän perustuu ohjelmistoyrityksessä työskentelevän konsultin 
haastatteluun. Kokemusta hänellä on omalta alaltaan noin neljä vuotta. Nykyi-
sessä työtehtävässään hän on toiminut noin kaksi vuotta. Hän on koulutuksel-
taan sähkötekniikan kandidaatti ja viimeisiä opintosuorituksia vaille valmis 
sulautettujen järjestelmien diplomi-insinööri. Hän on ollut tekemisissä BI-
järjestelmien kanssa asiakasprojekteissa. Esimerkiksi haastateltava mainitsee 
pilvipalvelun resurssienkäytön seurantaohjelman, joka seuraa reaaliajassa asi-
akkaan käyttämiä resursseja ja tarvittaessa lisää niitä automaattisesti. Hänen 
nykyiseen konsultin toimenkuvaansa kuuluu laajasti järjestelmien hallinnoin-
tiin liittyvä automatisointi. Haastateltava toteaa, että ”nykyisiin resurssienhallin-
tajärjestelmiin liittyy usein vahvasti pilvipalvelupohjainen toteutus”, minkä etuna on 
muun muassa resurssien automaattinen kasvattaminen tai pienentäminen dy-
naamisesti applikaatioiden, kuten web-sivujen tai mobiilisivujen ja API-
palveluiden, ja asiakaskuorman mukaan. Perusesimerkkinä näiden seurannasta 
saatavaa dataa käytetään johtopäätöksiin siitä, miten palvelun vastetta voidaan 
optimoida mahdollisimman resurssiystävällisesti. Tällöin asiakaskokemus pa-
ranee sen ansiosta, että resurssit pystytään allokoimaan sille asiakkaalle, joka 
niitä kullakin hetkellä tarvitsee. Yritys pitää seurantapalavereita asiakkaan 
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kanssa ja reagoi viikon mittaisella vasteajalla vaadittaviin muutoksiin ja kor-
jauksiin. 

Haastateltava on itse ollut mukana kehitystyössä, jossa vanha järjestelmä 
päivitettiin pilvipalveluille ja automatisoidulle resursoinnille sopivaksi. Järjes-
telmän tavoitteena oli paremman asiakaskokemuksen toteuttaminen pilvitoteu-
tuksen kautta. Yrityksen kasvamisen myötä uudelle järjestelmälle ja uusille 
toiminnoille on tullut kysyntää. Lisäksi yksittäiset prosessit kuten sivun avaa-
minen tai tallentaminen on saattanut kestää useita minuutteja vanhassa järjes-
telmässä, mihin haluttiin muutos. Suunnitteluun haastateltava on osallistunut 
asiantuntijan roolissa. Vaatimusmäärittelyssä on ollut lisäksi mukana laadun- ja 
testauksenvalvonnasta vastaava henkilö ja paikallinen järjestelmäpäällikkö. Jär-
jestelmässä datana liikkuu enimmäkseen asiakkaan numeerista ja tekstipohjais-
ta myyntidataa seurantaa varten.  

Arvonluonnista päätöksenteon laadun kannalta haastateltava katsoo, että 
päätöksien perustuessa järkevään numeeriseen dataan, päätökset tuottavat ta-
loudellista ja funktionaalista etua paremmin kuin ilman sitä. ”Esimerkiksi (järjes-
telmästä huomataan), että maanantaiaamuna kello yhdeksän tulee vaikka kymmenker-
tainen määrä käyttäjiä, laadullisestihan se päättäminen on parempaa silloin, kun sen 
näkee suoraan datasta, että tämä pitää paikkansa, ja tähän voidaan reagoida tietyillä 
tavoin.” Tiedon hyödyntämisen keinoista haastateltava katsoo, että on tärkeä 
pystyä erittelemään työntekijäkohtaisesti järkeviä datanäkymiä, joista on todel-
lista hyötyä työtehtävän kannalta. Esimerkiksi managerit eivät välttämättä tar-
vitse kaikkea yksityiskohtaista tietoa, jota toisaalta alueesta vastaava henkilö 
saattaa tarvita omissa tehtävissään. Hyvin muotoiltua tietoa tulisi siis saada 
oikealla tarkkuudella oikeille henkilöille. Huonosti rajoitettu datan näkyvyys ei 
myöskään hänen mukaansa ole toimiva vaihtoehto.  

Organisaation taloutta ja suorituskykyä voidaan haastateltavan mukaan 
periaatteellisesti parantaa rahallista arvoa seuraten. Ostettujen tuotannon aja-
miseen vaadittavien resurssien määrän minimointi luonnollisesti parantaa ta-
loutta, mutta haastateltava mainitsee myös asiakaskokemuksen olevan tärkeä 
osa talouden tehostamista. Tässä tapauksessa uudet sopimukset mahdollistavat 
lopulta paremman myytävän tuotteen, mistä seuraa edelleen edistyneempiä 
järjestelmiä ja enemmän markkinoita. Haastateltava pyrkii työssään löytämään 
ja korjaamaan virheet ohjelmistokehityksessä mahdollisimman varhain, jolloin 
uusien toimintojen kehittäminen tuotantoon nopeutuu. Tätä kautta myös kehi-
tyskulut pienenevät, kun huonoa tuotetta ei kehitetä liian pitkään, vaan ongel-
miin puututaan aktiivisesti heti. Järjestelmätasolla BI-seurannan mittausdata 
paljastaa tällaisia tapauksia, ja niihin pystytään puuttumaan paremmin.  

Prosessien osalta haastateltava katsoo, ettei ole päässyt katsomaan läheltä, 
kuinka valmis järjestelmä vaikuttaa asiakasfirman toimiin. Kuitenkin esimer-
kiksi etänä tehdyt testaus- ja huoltotoimenpiteet ovat helpottuneet uusien järjes-
telmien myötä huomattavasti. Virtuaaliset testausympäristöt ovat myös mah-
dollistaneet reaaliaikaisen ja automatisoidun testauksen entiseen jäykempään 
arkkitehtuuriin verrattuna. Haastateltava mainitsee, että integraatiota asiakas-
yrityksessä on tehty, mutta hänen kehittämänsä järjestelmä käyttää haastattelun 
hetkellä vain yhtä rajapintaa. On kuitenkin hyvinkin mahdollista, että mikäli 
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muitakin järjestelmiä päivitetään, ne saatetaan myöhemmin tehdä yhteensopi-
vaksi keskenään. Vanhojen ja uusien järjestelmien datatyyppien kesken on löy-
detty ongelmia, eivätkä teknologiat kohtaa sellaisenaan. Datojen yhdistäminen 
ja hyödyntäminen keskenään voi vaatia siis käsityötä data-analyytikoilta. Haas-
tateltavan mukaan puute havaittiin suunnittelun jälkeen. Kuitenkaan datan 
määrä ei ole niin massiivinen kuin esimerkiksi sairaalaympäristössä, vaan sen 
sijaan dataa luodaan automaattisesti, ja ongelma oli paikattavissa. Haastateltava 
katsoo, että BI-järjestelmä tulee valmistuttuaan tuottamaan asiakasfirman asi-
akkaalle arvoa muun muassa paremman käyttökokemuksen muodossa. Käyttä-
jät pystyvät nopeamman vasteen ansiosta käyttämään järjestelmää nopeammin 
ja sulavammin.  

Yleisiksi ongelmiksi BI-järjestelmissä haastateltava mainitsee ensin sen, et-
tä erityisesti automaattiset työkalut on kehitettävä lopulta itse. Jonkun on toteu-
tettava haastavat ja monimutkaiset järjestelmät, ja esimerkiksi erilaiset tekijän-
oikeus- ja tietoturva-aspektit saattavat vaikeuttaa muun muassa datan saata-
vuutta entisestään. Erityisesti pilvipalveluiden osalta huomioon otettavat sää-
dökset lain ja tietoturvan osalta ovat todella tarkkoja. Euroopassa Euroopan 
unionin uudet säädökset (GDPR) ovat edesauttaneet pelotetta rangaistuksesta 
järjestelmää kehittäessä entisestään. Haastateltava katsoo, että terveyden- ja 
sosiaalihuollon BI-järjestelmiin pätevät käytännössä samat pelotteet. Tietotur-
variski voi tulla muualtakin kuin ulkoapäin. Esimerkiksi työntekijä saattaa 
unohtaa muistitikun tai terminaalin auki tietokoneellensa tai etäkäyttöliitty-
mään, mikä saattaa mahdollistaa tietomurron. Haastateltava näkee käyttäjien 
oikeuksien ja pääsyn järkevän jaon isoissa järjestelmissä erityisen tärkeäksi. 
Muiksi ongelmiksi haastateltava mainitsee epärealistiset aikavaatimukset järjes-
telmän valmistumisesta, epäyhteensopivien teknologioiden valinnat kehitys-
työssä ja vajavaiset vaatimusmäärittelyt projekteille.   

5.8 Yksityisen konsultointiyrityksen BI-järjestelmäkokonaisuus 
(tapaus 8) 

Tapaus kahdeksan perustuu yksityisessä IT-konsultointiyrityksessä työskente-
levän konsultin haastatteluun. Koulutukseltaan hän on tietojohtamisen diplo-
mi-insinööri ja on työskennellyt nykyisessä työtehtävässään noin viisi vuotta. 
Alalta yleensä hänellä on noin seitsemän vuotta kokemusta. Haastateltava toi-
mii käytännössä monen ohjelmistotoimittajan konsulttitiimissä vanhempana 
konsulttina. Hän ei toimi varsinaisessa esimiesasemassa, mutta yksittäisissä 
projektikokonaisuuksissa hän on toiminut vastuuhenkilönä.  

Haastateltava on työssään nähnyt kattavasti erilaisia BI-
järjestelmiä, ”kymmeniä jos ei satoja järjestelmiä oon nähny”. Toimiessaan ohjelmis-
totoimittajien yrityksissä hän on kehittänyt ja suunnitellut kokonaan uusia jär-
jestelmiä ja lisäksi päivittänyt useita vanhempia BI-järjestelmiä vastaamaan ny-
kypäivän vaatimuksia. Suurin osa järjestelmistä on liittynyt eri toimialojen liike-
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toiminnan myynnin ja oston suunnitteluun ja raportointiin. Kehitettävien järjes-
telmien monimutkaisuus on vaihdellut paljon – osa järjestelmistä on ollut todel-
la yksinkertaisia, kun taas osa hyvinkin laajoja kokonaisuuksia. Talouden lisäk-
si järjestelmillä on ollut usein yhteys loppukäyttäjään. Käyttäjänä hän on ollut 
enimmäkseen järjestelmissä, joissa tehdään muun muassa projektien resurssien 
allokaatiota, tuntiraportointia sekä myynnin ennustamista ja raportointia. Da-
tana järjestelmissä on useimmiten ollut muun muassa käyttäjien syöttämiä 
myynnin erilaisia raportteja, tietovarastoja tarvittavista resursseista esimerkiksi 
jonkun tuotteen valmistamiseen ja riskiarvioita projektin aikataulusta ja budje-
tista. 

Suunnittelussa haastateltava on ollut useassa kymmenessä projektissa 
mukana, missä koko järjestelmä on suunniteltu tyhjältä pöydältä. Osassa ta-
pauksista asiakasyrityksellä on ollut aikaisemmin joku BI-järjestelmää muistut-
tava tapa toimia kuten hieman samalla tavalla yhdessä toimivat Excel-taulukot. 
Tarve uudelle järjestelmälle voi olla tyypillisesti myynnin tai henkilöstöhallin-
non resursoinnin suunnittelun helpottaminen ja automatisointi. Suunnittelu-
vaiheessa ollaan yhdessä asiakkaan kanssa määritelty muun muassa, mitä asioi-
ta varsinaisen BI-järjestelmän pitäisi osata raportoida ja mistä siihen tarvittava 
data saadaan. Päätöksen järjestelmän lopullisten vaatimusten ja ominaisuuksien 
puolesta tekee useimmiten lopulta asiakas itse. Projektin käynnistyessä kuiten-
kin pienempien ominaisuuksien toteutus käydään läpi projektitiimin kanssa. 
Haastateltava arvioi, että konsultteja kuunnellaan vaihtelevasti järjestelmän 
ominaisuuksista päätettäessä. ”Järjestelmän ostopäätöstä harkitessaan ja suuria lin-
joja maalaillessaan moni mielellään kuuntelee konsulttien ajatuksia ja ehdotuksia.” 
Haastateltava mainitsee lisäksi, että konsulttien kuunteluun vaikuttaa paljon se, 
missä määrin asiakasfirma haluaa uudistaa järjestelmiään. Pieniä ominaisuuk-
sia toteutettaessa voidaan konsultin apua tarvita eri asioissa kuin kokonaisen 
järjestelmän suunnittelussa. Haastateltavan mukaan erityisesti budjetti vaikut-
taa kuitenkin siihen, miten pitkälle konsultin ehdotuksia voidaan toteuttaa. Li-
säominaisuuksien tekeminen vie aina aikaa ja rahaa. Ostaja voi lisäksi saada 
uuden näkökulman toimialasta konsultin kautta.  

Haastateltava rinnastaa BI-järjestelmien suunnittelun osittain riskienhal-
lintakeskusteluksi. ”Jos halutaan ottaa varmaan päälle, etteivät budjetit tai aikataulut 
ylity, silloin kannattaa tietysti tehdä mahdollisimman pieniä palasia kerralla. Jos mo-
lemmat osapuolet, sekä tekijät että ostaja tietävät, että nyt tehdään isoa järjestelmää, ja 
se saattaa myöhästyä ja epäonnistua, on joskus minusta perusteltua hyväksyä se riski.” 
Esimerkiksi projektin kesken tehdyt yritysostot tai julkisten organisaatioiden 
järjestelmien integraatiot voivat nopeuttaa aikatauluja. Tällöin on hyvin mah-
dollista, että järjestelmiin jää virheitä. Kuitenkin hyvinkin sujuneissa projekteis-
sa voi olla parantamista. ”Toisaalta jokaisessa hankkeessa on asioita, joita jälkikäteen 
katsoessa voisi tehdä tehokkaammin ja hallitummin.” 

Haastateltava on toiminut muutamassa terveydenhuollon ja sosiaalialan 
projektissa. Näiden järjestelmien arvonluontiin liittyen hän kertoo ensin, että 
esimerkiksi eräässä tapauksessa korvattiin vanha, täysin Excel-taulukoilla pyö-
rivä raportointi- ja suunnittelukokonaisuus modernimmalla tekniikalla. Excelil-
lä pyöritettiin erityisesti myyntilukujen suunnitteluun ja henkilöresursointiin 
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liittyvää seurantaa ja raportointia. Vanhassa järjestelmässä oli suuria hanka-
luuksia resurssien suunnittelussa, ja Excel-taulukoita oli pääosin vaikea käyttää. 
Excel-taulukoita oli useita kymmeniä, eikä tietojen yhdistämiselle ollut olemas-
sa automaattisia keinoja.  Ylipäänsä näiden tietojen yhdistäminen oikealla taval-
la oli todella haastavaa toteuttaa. Kun liiketoimintayksiköiden vuotuiseen bud-
jetointiprosessiin oli aikaisemmin mennyt noin puoli vuotta, uuden järjestelmän 
myötä se onnistui kuukaudessa. Tiedon hyödyntäminen ja ylläpitäminen hel-
pottui ratkaisevasti. Uudistuksen jälkeen ennusteet ja muutokset olivat näky-
vissä johdolle välittömästi.  Heidän liiketoimintansa faktapohjaisuus ja perus-
teltavuus parani huomattavasti uuden järjestelmän avulla. Päätöksentekoon 
saatiin todenmukaisuutta, luotettavuutta, vertailukelpoisuutta ja joustavuutta. 
Seuranta parani jokaisella osa-alueella huomattavasti.  

Uudistusten myötä myös organisaation talous ja suorituskyky paranivat 
huomattavasti uuden järjestelmän kautta jo pelkästään vuotuisen budjetoinnin 
lyhenemisen seurauksena. Etuja tuli paitsi ihmisten työstressin vähenemisen ja 
paremmin hyödynnetyn työajan kautta, mutta myös organisaation läpinäky-
vyys johdolle paransi kykyä reagoida nopeasti tarvittaviin muutoksiin eri yksi-
köissä tai henkilöstötasolla. Vastaavasti organisaation prosessien suunnittelu 
helpottui ja tehostui reaaliaikaisen ja luotettavan seurannan kautta. Integroita-
vuus parantui siten, että Excel-taulukot poistettiin kokonaan käytöstä ja kaikki 
onnistui jatkossa uuden BI-järjestelmän välineiden avulla automaattisesti ja va-
kaammin. Ongelmat Excel-toteutuksessa liittyivät usein tietojen lataamiseen ja 
varsinaisen ylläpidon puutteeseen.  

Haastateltava katsoo, että henkilöstöresursointi on tuonut myös potilaille 
etua. Kun saadaan oikea määrä lääkäreitä oikeaan paikkaan, jonot lyhenevät, ja 
esimerkiksi pääsy jatkotutkimuksiin on nopeutunut. Hoidon parempi saata-
vuus on näin tehostunut. Kuitenkaan hän ei usko, että näillä uudistuksilla on 
suoraa vaikutusta varsinaiseen lääkärin antaman hoidon laatuun. Edut tulevat 
esiin pikemminkin sujuvamman aikataulutuksen kautta.  

BI-järjestelmien riskeistä ja haasteista haastateltava mainitsee ensimmäise-
nä datan laadun. Data ei ole ajan tasalla tai uskottavaa sen takia, että datan la-
taamisessa BI-järjestelmään on virheitä tai pahimmillaan lähdejärjestelmissä on 
vikaa. Koska järjestelmät linkittyvät toisiinsa laajasti, on suuri riski kokonai-
suuden toiminnalle, jos ei tiedetä, mistä virheet alun perin johtuvat. Ongelman 
paikantaminen on aikaa vievää, kun eri järjestelmillä on eri vastuuhenkilöt. 
Tyypillisesti vastuuhenkilöt eivät tiedä toisista järjestelmistä kovinkaan paljon, 
jolloin ongelman selvittäminen voi jäädä yhden tai kahden henkilön vastuulle, 
vaikka se saattaa vaikuttaa koko BI-järjestelmäkokonaisuuteen. Toinen yleinen 
ongelma on se, että asiakasfirma ei välttämättä ymmärrä kaikkia uuden järjes-
telmän toimintoja ja ylläpitokeinoja. Tiedonsiirto ja kommunikointi konsultilta 
pääkäyttäjille ei aina onnistu. Tästä saattaa myöhemmin seurata järjestelmän 
kontrollin kadottaminen ja järjestelmään tulee usein tämän seurauksena virhei-
tä, joita ei osata korjata. Kolmas haaste on IT-ratkaisujen laadukkuuden varmis-
taminen. Jos ostaja ei osaa vaatia tehtäväksi kunnolla tiettyjä perusasioita kuten 
ylläpidettävyyttä ja jatkuvuutta, konsultit ja tekijät eivät välttämättä näitä toteu-
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ta. Jälkeenpäin näiden lisääminen on työlästä ja kallista. Lisäksi jos organisaati-
on järjestelmät ovat pitkälle siiloutuneet eivätkä ne keskustele keskenään riittä-
vän hyvin, sama prosessi voidaan tehdä monella eri tavalla eri yksiköissä. Täl-
löin tietojen yhteensovittaminen vaatii ylimääräistä työtä. Haasteisiin ja riskei-
hin liittyen haastateltava toteaa, että ”jos datan laatu ja ylläpidettävyys on kunnossa, 
niin ollaan jo pitkällä.”   

Haastateltava katsoo, että terveydenhuoltoalalla voi olla vaikeampaa saa-
da järjestelmän toimintaan tarvittavaa dataa kuin esimerkiksi yksityisyritykses-
sä myyntilukuja tai asiakasdataa, jotka nekin luonnollisesti ovat luottamuksel-
lista. Kun käyttöoikeudet ja salassapitosäädökset ovat haastateltavan mukaan 
syystäkin tarkkoja, se voi aiheuttaa myös ongelmia järjestelmien suunnittelussa 
– kaikkea tarvittavaa dataa ei ole välttämättä saatavilla testausvaiheessa, jolloin 
varsinainen toteutuskin viivästyy.  

Tietoturva on haastateltavan projekteissa useimmiten hoitunut siten, että 
on käytetty ison valmistajan pohjaa järjestelmälle, joissa tietoturva on useimmi-
ten riittävällä tasolla. Tämän lisäksi painotetaan käyttäjätunnusten hallinnan 
merkitystä. Tarvittaessa otetaan käyttöön arkaluontoiselle datalle erityisen vah-
voja salauksia. Haastateltava ei ole projekteissaan ikinä törmännyt tilanteeseen, 
jossa ei olisi onnistuttu tekemään tarvittavan tasoisia tietoturvaratkaisuja. Hän 
painottaa, että suurin tietoturvariski on käyttäjän huolimattomuus eikä yleensä 
itse järjestelmät.  

BI-järjestelmissä haastateltava näkee vielä paljon kehitettävää. Hän koros-
taa, ettei pitäisi haukata liian suurta palaa kerralla ja hankkeen etenemistä pitäi-
si seurata hyvin. Johdon tulisi ymmärtää, mitä ollaan kehittämässä, siinä pitäisi 
olla selvä suunta kehittämisessä, tulisi olla selvät roolit kehittämisessä ja silmät 
olisi pidettävä auki koko ajan.  ”Sellainen aktiivinen ote ja hallittu kehittäminen on 
varmaan tärkeimpiä.” 

5.9 Julkisen sosiaalietuusorganisaation BI-
järjestelmäkokonaisuus (tapaus 9) 

Tapaus yhdeksän perustuu julkisessa sosiaalihuollon organisaatiossa työskente-
levän suunnittelun asiantuntijan haastatteluun. Hän vastaa organisaation tietty-
jen ohjelmistojen suunnittelusta, arkkitehtuurista, toteutuksesta ja ylläpidosta. 
Koulutukseltaan hän on ohjelmistotekniikan insinööri. Työkokemusta hänellä 
on noin 13 vuotta. Nykyisessä työtehtävässä hän on toiminut noin kolme vuot-
ta. 

BI-järjestelmiä koskevaan kokemukseen liittyen haastateltava on ollut 
käyttäjänä useissa järjestelmissä, jossa BI-osuus on ollut olennainen osa isompaa 
kokonaisuutta siten, että siihen on ladattu tietoa tai sieltä on ladattu tietoa. Ke-
hittäessään järjestelmiä haastateltava on hyödyntänyt BI-järjestelmiä raportoin-
nissa ja datan kuljettamisessa paikasta toiseen. Haastattelun aikaan hän on ollut 
kehittämässä ja ylläpitämässä keskitettyä tietovarastoa, jonne viedään aiemmis-
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ta järjestelmistä dataa, jotta sitä voi lopulta hyödyntää organisaation kaikissa 
järjestelmissä. Lisäksi hän on ollut toteuttamassa koko organisaation laajuista 
BI-toteutusta, jossa hänen tehtävänään on ollut luoda keino viedä tietynlaista 
dataa järjestelmään. Tätä BI-toteutusta oltiin haastatteluhetkellä vielä ottamassa 
käyttöön, joten vanhoja järjestelmiä käytettiin vielä samaan aikaan muutosvai-
heessa. Tarve uudelle järjestelmälle on tullut raportoinnin ja datan syöttämisen 
vaikeudesta vanhoissa järjestelmissä. Organisaation järjestelmärakenne on ollut 
monimutkainen, ja tästä syystä eri paikoista on ollut haastavaa yhdistellä oike-
anlaista dataa kutakin prosessia varten. Uusi BI-toteutus helpottaa tätä.  

Haastateltava on ollut kehittämänsä järjestelmän suunnittelussa alusta asti 
mukana, ja hän teki sitä varten teknisen suunnitelman ja arkkitehtuurisuunni-
telman itse. Vaikka ennen hänen osallistumistaan järjestelmää varten oli hah-
moteltu erilaisia vaatimusmäärittelyjä, muun muassa hankintamallia ei ollut 
saatu päätettyä. Lisäksi haastateltava on suunnitellut ja kehittänyt sairaanhoi-
topiireille järjestelmää, jolla potilaat pystyvät näkemään omia tietojaan ja esi-
merkiksi varaamaan tapaamisaikoja. Järjestelmä toimi integraatiossa valtakun-
nallisten potilastietorekisterien kanssa. Pienempiin järjestelmiin synkronoitiin 
niiden toimintaan vaadittavaa dataa potilastietojärjestelmästä. Suunnitteluvai-
heessa erityisen tärkeäksi seikaksi ilmeni se, kuinka data saadaan vietyä järjes-
telmästä toiseen oikeassa muodossa järjestelmän toimintaa varten. Tässäkin 
tapauksessa ongelmana oli ollut se, että data oli aikaisemmin monessa pienessä 
järjestelmässä, jotka eivät kommunikoineet keskenään. Nyt data on isossa tieto-
varastossa, mikä on myös haastavaa datan suuresta määrästä johtuen. Ylläpi-
dolliset haasteet keskittyvät siihen, kuinka dataa luokitellaan ja järjestellään 
tietovaraston sisällä jatkossa. Datana järjestelmissä kulkee paljon metadataa 
päätöksistä kuten tietoa muun muassa liiketoiminnallisista päätöksistä ja pro-
sessien etenemisestä. Prosessi voi käsittää jonkin sosiaalitukeen liittyvän ano-
muksen käsittelyn ja päätöksen sen hoitamisesta. Prosessitietoa pidetään talles-
sa paljon siitä syystä, että esimerkiksi ei-oikeellisten päätösten syyt on selvitet-
tävissä jälkeenpäinkin. Datan avulla voidaan analysoida myös, mitkä osat pro-
sesseista tulisi päivittää virheen ehkäisemiseksi jatkossa. ”Kun huomataan täm-
möinen, aletaan porata tarkemmin sitä, mistä se (vika) on voinut johtua. Jos me saamme 
selville sen syyn, voimme päivitellä prosessejamme ajantasaisiksi paremmin. Jos esimer-
kiksi päätöksentekijällä ei ole tarpeeksi tietoa käytössään, ja sen takia joutunut vähän 
arvaamaan, lähdetään parantamaan prosesseja niin, että jatkossa tieto on käytössä.”  

Tarve järjestelmille on haastateltavan mukaan syntynyt useasta seikasta. 
Aikaisemmin joitain toimintoja on saatettu tehdä käsin kynällä ja paperilla, jos-
ta ne on syötetty esimerkiksi Word-dokumenttiin. On huomattu, että joitain 
prosesseja on helpompi tehdä sähköisesti. Samalla prosessin kattavuus on myös 
parantunut, kun tiedot on voitu lähettää samalla lääkäreille tai muille henkilöil-
le, joiden hyväksyntää päätös voi vaatia. Asian on voinut hoitaa järjestelmän 
kautta parilla klikkauksella sen sijaan, että lomakkeet tulisi lähettää sähkö- tai 
kirjepostitse jokaiselle osapuolelle erikseen. Muissa yhteyksissä haastateltava 
on myös kohdannut tilanteita, joissa datan määrästä johtuen järjestelmien päi-
vittäminen ja datan pitäminen ajankohtaisena on ollut todella työlästä. Raport-
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tien muodostaminen tällaisista datavarastoista on ollut niin työlästä, että tarve 
uudelle järjestelmälle on tullut ilmeiseksi.   

Haastateltava arvioi, että hänen nykyään käyttämänsä BI-järjestelmät voi-
vat tuoda niin arvoa kuin haittaakin työn ja prosessien seurannassa. Datan 
avainluvut kunkin toiminnan kannalta tulisi olla helposti visualisoitavissa, eikä 
haudattuna osaksi isompaa raporttia. ”Monesti on nähnyt sitä, että on tehty isoja 
raportteja, joissa on aivan liikaa sisältöä. Eli siellä on viisikymmentä eri asiaa, mitkä 
katsotaan yhdessä raportissa, ja siitä on hankala lähteä enää selkeästi hahmottamaan 
syy-seuraussuhteita tai yleensäkin mihin ollaan menossa. Pitäisi olla tarpeeksi simppe-
leitä raportteja.” Kysymys ei ole haastateltavan mukaan niinkään järjestelmäläh-
töinen, vaan kyse on siitä, kuinka järjestelmää osataan hyödyntää. Järjestelmistä 
saa paljon dataa irti, mutta jos olennaisia asioita jää puuttumaan, luvut saatta-
vat näyttää hyvältä, mutta samalla viitata väärään asiaan. Esimerkkinä haasta-
teltava sanoo, että heillä kehityksessä katsotaan paljon sitä, kuinka toimintoja 
saadaan vietyä läpi. Sen sijaan aikatoteumaa ja kesken projektin tulleita aikatau-
luun ja suunnitelmiin vaikuttavia muutoksia ei seurata riittävästi. Data tällais-
takin seurantaa varten on hänen mukaansa olemassa, mutta sille ei ole vielä 
sopivaa työkalua. Ideaalitilanne olisi haastateltavan mukaan sellainen rakenne, 
jossa ylätason luvuista päästäisiin tarkastelemaan alatason lukuja siten, että 
juurisyyt ylätason lukuihin olisi selkeästi näkyvissä. Tällöin ongelmien ja epä-
loogisuuksien selvittäminen helpottuisi ja tarvittava data olisi helppo löytää. 
Toteutuksena tällainen rakenne on haastateltavan mukaan kuitenkin haastava.  

BI-järjestelmät avustavat organisaation taloudessa ja suorituskyvyssä 
haastateltavan mukaan parhaiten siten, että monotonisia ja toistuvia prosesseja 
automatisoidaan mahdollisimman pitkälle. Kaikki tarvittavat tiedot tulisi olla 
valmiiksi näkyvissä helposti, jolloin sosiaalihuollon päätöksiin käytetty aika ei 
menisi aina samojen toimintojen toistamiseen, vaan painopiste voisi olla yksilön 
tilanteen harkinnassa. Tällöin työntekijät voivat keskittyä ydintoimintaansa. 
Automatisoinnin ansiosta prosesseissa syntyy myös dataa tietovarastoihin, mi-
kä mahdollistaa päätösten paremman seurannan. Tällä tavoin voitaisiin vähen-
tää virheiden määrää ja parantaa toisaalta tuottavuutta, ja ennen kaikkea tun-
nistaa prosessin pullonkaulat objektiivisesti. Haastateltava painottaa, että usein 
käyttäjän tai kehittäjän mielipide saattaa vaikuttaa siihen, missä prosessin vir-
heen luullaan olevan. Päätösten tulisikin perustua objektiiviseen dataan eikä 
yhden henkilön faktapohjattomaan mielipiteeseen tai tuntumaan. Esimerkiksi 
haastateltava mainitsee kehittämässään BI-järjestelmässä tapauksen, jossa val-
vonta ja tarkastus tehtiin aikaisemmin kynällä ja paperilla Excel-dokumentin 
kautta. Lähdedata siihen tuli milloin mistäkin – data tuli joskus pääkoneelta, 
joskus etuusjärjestelmästä, ja usein yhdistelmänä monesta eri järjestelmästä. 
Ensin tehtiin tietopyyntö, jonka pystyi tekemään vain muutama henkilö. Use-
amman tällaisen pyynnön tapahtuessa samaan aikaan, nämä henkilöt ylikuor-
mittuivat, jolloin viivästymisen ja virheiden mahdollisuus kasvoi. Yhdistelmä-
raportti tuli lopulta käsin tehdyssä Excel-taulukossa, jota ei voinut viedä eteen-
päin toisiin järjestelmiin sellaisenaan. Nykyään BI-järjestelmä vie automaattises-
ti datan perille, ja riittää, että valvoja kertoo mistä etuudesta on kiinnostunut. 
Tämä säästää työn määrää paljon ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Lisäksi 
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tiedot voidaan viedä eteenpäin helposti muihin järjestelmiin lisäraportteja var-
ten. Työntekijät ovat myös huomattavasti tyytyväisempiä, etteivät he joudu 
käyttämään työtapoja, jotka altistavat virheille. Lisäksi prosessit eivät ole enää 
yhtä riippuvaisia yhdestä tai muutamasta vastuuhenkilöstä.  

Prosessien nopeutumisen ja tarkentumisen myötä haastateltava katsoo, et-
tä asiakkaalle näkyvä arvo tulee näkymään käsittelyaikojen nopeutumisena ja 
päätösten perusteluja koskevien virheiden lukumäärän vähenemisenä. Integ-
raatioon liittyen haastateltava korostaa, että vaikka järjestelmät olisivat periaat-
teessa toimineet ennen integraatiotakin hyvin, ja se voi olla hyvä tilanne sinänsä. 
Integraatiolle ei aina ole oikeaa syytä, jos organisaatiota varten räätälöidyt jär-
jestelmät toimivat sellaisenaan hyvin. Haastateltava kuitenkin huomauttaa, että 
tällaisista kokonaisuuksista ei välttämättä saada irti dataa kehitystyötä, ylläpi-
toa ja seurantaa varten. Syynä tähän voi olla esimerkiksi järjestelmän vanha 
ikä. ”Kun lähdetään tekemään sitä, että voidaan integroida data tietovarastoon järjes-
telmän tietokannoista, ja antaa datalle uutta merkitystä yhdistelemällä sitä toiseen da-
taan, se on mun mielestä hyvä avaintekijä tuossa.” Varastoitua dataa voidaan hyö-
dyntää tarvittaessa myöhemmin tehokkaammin myös järjestelmäkehityksessä. 

Asiakkaalle ja työntekijälle tulevasta arvosta haastateltava toteaa, että jär-
jestelmä mahdollistaa nopeamman ja luotettavamman päätöksenteon ja sen, 
että voidaan jo ennakkoon reagoida mahdollisiin virheellisiin päätöksiin. Inhi-
millisen virheen mahdollisuus on aina olemassa ja järjestelmän mahdollistama 
automaattinen valvonta vähentää näitä.  Pidemmän tähtäimen arvona asiak-
kaalle tulee luottamusta toimijaa ja sen päätöksentekoa kohtaan. BI-
järjestelmien hyödyntämiseen liittyviin ongelmiin ja haasteisiin liittyen haasta-
teltava mainitsee ensimmäisenä datan. Suurimpana haasteena haastateltava 
pitää sitä, että on tiedettävä, tallennetaanko järjestelmään oikeita tietoja. Siitä 
riippuen, mitä esimerkiksi prosessin vian paikantaminen vaatii, on osattava 
yhdistää oikeat tekijät oikealla tavalla vian selvittämiseksi. Dataa on myös osat-
tava tulkita oikein ottaen huomioon prosessin vaihe, sen käyttäjät, mistä data 
on peräisin, ynnä muut seikat. Toinen haaste kehittäjän näkökulmasta on haas-
tateltavan mukaan se, kuinka dataan pääsee käsiksi järjestelmän avulla. Sosiaa-
lihuollossa erityisesti on paljon suojattua tietoa, jonka sisältöön ei pääse käsiksi 
ilman erillisiä käyttäjäoikeuksia. Datan olemassaolon pystyy kehitystyössä 
usein näkemään, mutta sen sisältöä ei anneta tarkastella lainkaan. Dataa oli hy-
vin hankala hakea hyödynnettäväksi myös kehitettävää järjestelmää varten. 
Tällaiset tekniset haasteet pienentävät järjestelmän mahdollisuutta olla tarkoi-
tuksenmukainen ja hyödyllinen. Datan tulisi olla haastateltavan mukaan kehit-
täjille valmiiksi saatavilla, ja kommunikointi kehitettävien järjestelmien kanssa 
pitäisi sujua ongelmitta. Tämä on haastateltavan mukaan yleinen ongelma, joka 
usein jätetään huomiotta. Haastateltava kuvaa, miten yhteistyössä on kuitenkin 
pystytty selvittämään näitä ongelmia. 

Suunnitellun ja toteutetun järjestelmän toimivuuteen liittyen haastateltava 
toteaa, että he ovat saaneet tehtyä hyvin kaikki määrittelyvaiheessa esitetyt 
toiminnot määräaikaan ja sovitun budjetin puitteissa. BI-järjestelmän käyttöha-
lukkuus on lisääntynyt voimakkaasti ja järjestelmästä raportteja toimittavat asi-
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antuntijat ovat olleet kiireisiä niiden toimittamisessa ja pyyntöjen priorisoinnis-
sa.  

Kehittämisehdotuksena haastateltava mainitsee priorisoinnit, resurssit, ja 
aikataulut. Konkreettiset ratkaisut koostuvat haastateltavan mukaan pyrkimyk-
sestä palvella entistä paremmin ja tehdä läpinäkyväksi työnohjauksen järjestel-
mää, päätöksentekoa ja sen tilaa ja aikatauluja. Ratkaisut ja vastuunotto ongel-
mien ratkaisuista sekä parempi kommunikaatio ovat myös välttämättömiä. Ket-
terän kehitysmallin soveltaminen on aloitettu äskettäin, mikä merkitsee parem-
paa asiakkaiden tarpeisiin vastaamista. Uudet järjestelmät antavat näkyvyyden 
todella suureen määrään dataa ja mahdollistavat tulevaisuudessa entistä isom-
pien datamäärien reaaliaikaisen tarkastelun ja käsittelyn.  

5.10 Julkisen sosiaalipalveluja tukevan organisaation BI-
järjestelmäkokonaisuus (tapaus 10) 

Tapaus kymmenen perustuu julkisia työllisyyspalveluita järjestävän organisaa-
tion suunnittelutyöntekijän haastatteluun. Haastateltava on koulutukseltaan 
yhteiskuntatieteiden maisteri. Lisäksi hän opiskelee haastatteluhetkellä myös 
tietojärjestelmätieteitä maisteriohjelmassa. Haastateltavan tehtävänimike on 
asiantuntija, koulutussuunnittelija. Vastuualueena on työvoimakoulutuksiin 
liittyvät sopimukset, aikataulut ja oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö. Työ-
kokemusta haastateltavalla on alalta noin kolme vuotta. Nykyisessä työtehtä-
vässä hän on toiminut kaksi kuukautta. 

BI-järjestelmiä haastateltava on käyttänyt kattavasti työssään muun muas-
sa ennusteiden tekemiseen ja työnvälitykseen liittyvien tilastojen visualisoimi-
seen. BI:tä muistuttavia prosesseja hän on ollut tekemässä myös Excelin ja eril-
listen tietokantojen avulla. Haastateltava on myös kerännyt, luokitellut ja järjes-
tellyt dataa esimerkiksi työvoimakoulutuksen määrästä paikkakuntakohtaisesti 
tuotantojärjestelmästä ja jäsentänyt tuloksia Excelin makroilla. Tämä on ollut 
hyvä tapa toistaiseksi kyseisen datan pienen volyymin ansiosta. Ydintehtävän 
tueksi haastateltava käyttää tuotantojärjestelmää ja Exceliä ja hallitsee näiden 
välistä liikennettä. Järjestelmistä katsotaan tunnuslukuja kuten ajankohtaan ja 
paikkakuntiin sidottuja työpäivien kestoja, työttömyyden virtauksia ja suunni-
tellaan tulevia koulutuksia suhteessa työvoimakoulutuksen kysyntään. Haasta-
teltava sanoo, että kaikenlainen työmarkkinoiden seuranta on oleellinen osa 
sitä, kuinka järjestelmiä osataan hyödyntää oikein. Kun dataa osaa heijastaa 
reaalimaailman tilanteeseen, siitä saa enemmän irti. Tällöin tulevaisuudessa 
voidaan pohjata päätökset koulutusten määrästä ja tyypistä kerättyyn dataan 
paremmin. Tärkeässä osassa työllistämiseen ovat myös opetushallituksen alai-
set tilastot (Vipunen). Yhdistelemällä dataa järjestelmillä voidaan havaita tarve 
tietynlaiselle koulutukselle aluekohtaisesti. 

Haastateltava on ollut mukana työ- ja elinkeinodigihankkeessa, jonka tar-
koituksena on ollut asiakkuudenhallintajärjestelmien ja työnvälityksen järjes-
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telmien uusiminen. Tarve tälle hankkeelle on tullut työttömyysturvalain ja työ-
elämän muutoksista. Erilaiset uudet työn ja yrittämisen muodot ovat vaikutta-
neet myös tietojärjestelmien tarpeeseen. Työvoimapalveluiden mahdollinen 
tuleva yksityistäminen on myös vaikuttanut järjestelmiin siten, että data pitää 
olla saatavilla myös yksityisten yritysten järjestelmien kautta. Lisäksi on lo-
makkeita, joita vanhalla järjestelmällä ei voi käsitellä sähköisesti, vaan ne on 
toimitettava perille paperiversiona. Sähköisen arkistoinnin perusteena on byro-
kratian tehostaminen ja tietojen helpompi automaattinen hyödynnettävyys työl-
listävyyden näkökulmasta. Esimerkkinä haastateltava mainitsee sähköisen da-
tan puutteen omaehtoisen opiskelun seurannassa, mikä on hankaloittanut suo-
siteltavien tutkintojen seurantaa. Vanhat järjestelmät eivät ole olleet valmiita 
näihin muutoksiin, joten tarve uusille on ilmennyt muutosten myötä. 

Arvonluonnin ja päätöksenteon näkökulmasta haasteena on ollut haasta-
teltavan mukaan kokonaisvaltaisten raporttien visualisoinnin automaation puu-
te. Haaste koskee niin johtajia kuin yksittäisiä työntekijöitä. Työllistymiseen 
liittyviin päätöksiin tarvitaan niin paljon erilaista pohjatietoa, että sen tulisi olla 
aina nopeasti ja helposti saatavilla. Haastattelun hetkellä yhteenvetoja harkin-
nan tueksi järjestelmätasolla ei ole ollut saatavilla, mikä on vaikeuttanut esi-
merkiksi tietyn tutkinnon suorittaneiden henkilöiden työllistymisen tai tutkin-
toon liittyvien avoimien työpaikkojen seurantaa. Laadukkaat mittarit auttaisi-
vat kokonaiskuvan hyödyntämistä päätöksenteossa. Haastateltava muistuttaa, 
että käytettävät vaikuttavuusmittarit ovat haastatteluhetkellä tosin murroksessa 
tulevan mahdollisen maakuntauudistuksen ja julkisen yrityspalvelulain vuoksi. 

BI-järjestelmät voisivat haastateltavan mukaan parantaa johdon toiminnan 
laatua ja itseohjautuvuutta. Asiakaskuntaa ja käytettävissä olevia toimenpiteitä 
ja niiden merkityksiä voidaan katsoa kokonaisuutena. Organisaation toiminta 
tehostuu, kun tarvittavaa tietoa omasta työskentelystä ja myös muista toimen-
piteeseen tarvittavista työntekijöistä saa helposti. Suunnitteluprosessi ja asiak-
kaiden ohjaaminen tiettyyn suuntaan helpottuu myös, koska datan ja järjestel-
män avulla voidaan eliminoida mihinkään johtamattomat tiet kokonaan pois 
heti alussa. Turha vuoropuhelu asiakkaan kanssa poistuu kokonaan, jos alan 
nykyinen työmarkkinatilanne on näkyvissä alusta alkaen, mikä vastaavasti hel-
pottaa tai nopeuttaa palveluohjausta ja esimerkiksi omaehtoisten opiskelun rat-
kaisujen onnistumista. Hyödyt ovat huomattavia asiakkaan kannalta. Tietojen 
nopea saatavuus vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi palkkatukipäätöksiin, 
omaehtoisiin opiskelupäätöksiin, työkokeiluihin urasuunnittelun näkökulmas-
ta, asiakkaalle yksilöllisesti sopivien työpaikkojen listaamiseen ja työvoimakou-
lutusten suunnitteluun. Haastateltava sanoo, että nykyisellään datan koonti on 
työlästä ja paljolti käsityötä. Ongelma on suuri. Yksittäisiä tietoja voidaan lukea 
Excel-soluista helposti, mutta siihen liittyvän metatiedon hankkiminen muista 
lähteistä on vaikeaa. ”Semmoisen kyselyn luominen olisi vaikka mahdotonta, jossa 
olisi lista kaikista työvoimakoulutuksista tänä vuonna ja sitten olisi hakijamäärät, sitten 
olisi valittujen määrä ja vielä kuinka moni on työllistynyt tai keskeyttänyt koulutuksen 
aikana, tai kuinka moni on kolmen kuukauden jälkeen työttömänä. Mun käsitykseni 
mukaan nämä tulee tietokantakyselyistä, eikä järjestelmä tuota niitä itsessään. Tällai-
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siin tietokantakyselyihin ei usein ole syystäkään oikeuksia tietoturvasyistä.” Nämä 
seikat on otettu huomioon uusien järjestelmien suunnittelussa. 

Ongelmiksi BI-järjestelmissä yleensä haastateltava toteaa tietojen yhdistä-
misen vaikeuden. Tämän aiheuttavat erityyppiset mittarit, jotka eivät osaa toi-
mia keskenään järjestelmässä. Muita ongelmia ovat useat erilaiset merkintäta-
vat, puutteelliset tiedot, tiedon eheyden tarkistuksen huono laatu. Esimerkiksi 
puutteelliset tiedot tuotantojärjestelmissä vääristävät tilastoja. Haastateltavan 
organisaation tietojärjestelmät ovat poikkeuksellisen laajoja, joten ongelmia tu-
lee myös käyttöoikeuksista. Tietoturva ja luvat ovat äärimmäisen tarkasti mää-
riteltyjä, mikä myös saattaa toisaalta vaikeuttaa tarvittavan datan hankkimista 
toimenpiteitä varten. Yksityisten palveluntuottajien ilmestyminen ja julkisten 
salassa pidettävien yksityistietojen yhdistäminen on myös suuri haaste. Ei ole 
vielä selvää, kuinka vaitiolovelvollisuus asiakkaiden yksityistiedoista yksityis-
ten toimijoiden hoidossa toteutuu. Haastateltava mainitsee myös haasteen jär-
jestelmien kilpailutuksesta julkisessa organisaatiossa. Massiivisten järjestelmien 
suunnittelu ja toteutus on haastavaa jo itsessään. Tällaisissa järjestelmissä pitää 
lisäksi ottaa huomioon lainsäädännön muutokset, perustuslaki, yksityisyyden-
suoja ja tietoturva. Järjestelmän käyttöönotto on myös onnistuttava tekemään 
yhdessä yössä, jotta henkilötiedot ja toiminnot ovat välittömästi käytettävissä 
uudistuksen jälkeen. Ongelmiksi haastattelun aikaisissa järjestelmissä haastatel-
tava mainitsee esimerkiksi käyttöliittymän skaalaamattomuuden usealle näytöl-
le ja järjestelmien latausaikojen pituuden.  
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6 TAPAUSTEN YLI MENEVÄT TULOKSET 

Tässä luvussa kuvataan monitapaustutkimuksen tulokset, jotka perustuvat ta-
pausten yli menevään (cross-case based) analyysiin. Tähän liittyvät tutkimus-
ongelmat ovat: 2) Millaisia arvonluonnin ilmenemismuotoja liiketoimintatiedon 
hallintajärjestelmät tarjoavat terveydenhuollossa? 3) Millaisia tarpeita nähdään 
liiketoimintatiedon hallintajärjestelmille terveydenhuollossa? 4) Millaisia ta-
pauskohtaisia eroja nähdään liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien koetuissa 
tarpeissa terveydenhuollossa? 

Ensimmäisessä alaluvussa 6.1 kuvataan ja tulkitaan tuloksia siitä, millaista 
arvoa liiketoimintatiedon hallintajärjestelmät tarjoavat terveydenhuollossa. Ala-
luvussa 6.2 kuvataan ja tulkitaan sitä, millaisia tarpeita ja syitä liiketoimintatie-
don hallintajärjestelmille on havaittu. Alaluvussa 6.3 kuvataan ja tulkitaan ta-
pauskohtaisia eroja liiketoimintatiedon hallintajärjestelmiä kohtaan. Tulokset 
perustuvat kymmeneen tutkittuun tapaukseen, jotka on kuvattu luvussa 5. 

6.1 Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien arvonluonnin il-
menemismuodot  

Tässä alaluvussa kuvataan ja tulkitaan arvonluonnin ilmenemismuotoja koske-
via tuloksia tutkituissa tapauksissa. Arvonluonnin ilmenemismuotoja oli haas-
tattelulomakkeeseen ryhmitelty teoriaosan kirjallisuuden pohjalta kuuteen eri 
pääluokkaan. Niihin liittyen haastattelussa kysyttiin, miten liiketoimintatiedon 
hallintajärjestelmien avulla voidaan mahdollisesti luoda arvoa seuraavien seik-
kojen osalta: 

1. päätöksenteon laatua 
2. tiedon hyödyntämistä 
3. organisaation taloutta ja suorituskykyä 
4. toiminnallista tehokkuutta ja prosessien nopeutumista 
5. järjestelmien integraatiota 
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6. arvoa potilaalle / asiakkaalle 

Seuraavassa kuvataan mitä arvon ilmenemismuotoja haastateltavat toivat esille 
kunkin pääluokan kohdalla. Jos jokin ilmenemismuoto tuotiin haastattelussa 
esille toisen pääluokan kohdalla, aineiston analyysivaiheessa se siirrettiin sille 
kuuluvan pääluokan alle. 

Analyysissa poimittiin ensin tapauskuvauksista Excel-taulukkoon kaikki 
yksittäiset arvon ilmenemismuodot. Tämän jälkeen samankaltaisia mutta hie-
man eri tavalla käsitteellistettyjä ilmenemismuotoja yhdisteltiin. Tutkituista 
tapauksista löytyi yhteensä 86 eri ilmenemismuotoa. Kun samankaltaisia ilme-
nemismuotoja oli yhdistelty, niitä oli yhteensä 48 kappaletta. Kunkin pääluokan 
sisällä tuloksista laadittiin erilliset taulukot. Niissä kuvataan, miten arvon ilme-
nemismuodot esiintyivät tutkituissa tapauksissa. Taulukkoon laskettiin myös, 
kuinka monessa tapauksessa kukin arvon ilmenemismuoto esiintyi. Arvon-
luonnin ilmenemismuodot järjestettiin kunkin taulukon sisällä niiden esiinty-
mismäärän mukaan. Lopuksi laskettiin, montako erilaista arvonluonnin ilme-
nemismuotoa kunkin pääluokan sisällä yhteensä mainittiin. 

Seuraavassa kuvataan arvon ilmenemismuotoja kuuden pääluokan koh-
dalla. 

6.1.1 Päätöksenteon laatu 

Taulukko 2 kuvaa arvonluonnin ilmenemismuotoja päätöksenteon laadun pa-
ranemisen osalta tutkituissa tapauksissa. Liiketoimintatiedon hallintajärjestel-
mien nähtiin tuovan arvoa päätöksenteon laatuun kaikissa tutkituissa tapauk-
sissa. Lähes kaikissa (80 %) tapauksissa päätöksenteon laadun katsottiin para-
nevan sitä kautta, että tietoon perustuva reagointikyky nopeutuu. Tähän liittyi 
myös reaaliaikainen tietojen saatavuus, jonka mainitsi puolet (50 %) tapauksista. 
Esimerkiksi hoidon kulkuun liittyviin päätöksiin saattaa vaikuttaa paljon jäl-
keenpäinkin potilaan itsensä syöttämät tiedot.  Kun potilas syöttää tietoa siitä, 
kuinka hän on jaksanut kotona hoidon jälkeen, yhdistämällä potilaan, muiden 
toimijoiden ja lääkäreiden datat, saadaan kattavia mittareita ja tietoa tulevan 
päätöksenteon pohjaksi.  

Tärkeänä arvon ilmenemismuotona pidettiin (70 %) myös sitä, että pää-
tökset voitiin pohjata faktatietoon. Tämä lisäsi päätösten luotettavuutta, jousta-
vuutta ja oikeellisuutta. Johdon päätöksenteon lisäksi faktoihin pohjautuneiden 
päätösten koettiin lisäävän koko organisaation läpinäkyvyyttä. Asiantuntija-
työssä esimerkiksi lääkäreillä ja sosiaalietuuksien käsittelijöillä faktoihin perus-
tuvat oikeat päätökset nähtiin arvonluonnin kannalta merkittävinä. Arvo ilmeni 
ennen kaikkea säästettynä työaikana ja virheiden välttämisenä. Datan saata-
vuuden ja sen automaattisen yhdistämisen ja visualisoinnin nähtiin olevan 
avainasemassa siinä, että järjestelmää osattiin hyödyntää tehokkaasti. Datan 
visualisoinnissa olennaista oli myös se, että kutakin päätöstä varten näytetään 
vain siihen tarvittavaa relevanttia dataa eikä epäoleellisia yksityiskohtia. Lisäksi 
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yksittäisissä tapauksissa korostettiin päätösten seurannan ja niiden ennustetta-
vuuden paranemista. 
 
TAULUKKO 2 Arvonluonnin ilmeneminen päätöksenteon laadun parantumisena (N=10) 

Tapaus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yht. 

Nopea tietoon perustuva reagoin-
tikyky 

x x x  x x x x x  8 

Faktoihin perustuvat oikeat pää-
tökset 

x  x   x x x x x 7 

Tietojen parempi visualisointi 
päätöksentekoon 

 x  x   x x x x 6 

Datan saatavuus paranee x   x   x  x x 5 

Datan automaattinen yhdistämi-
nen eri lähteistä  

   x x  x x x  5 

Reaaliaikainen tietojen saatavuus  x x  x x  x   5 

Ennustettavuus lisääntyy     x      1 

Organisaation päätösten lä-
pinäkyvyys paranee 

       x   1 

Päätösten seuranta paranee          x 1 

Päätöksenteon laatu  x x x x x x x x x x 10 

 

6.1.2 Tiedon hyödyntäminen 

Taulukko 3 kuvaa tiedon hyödyntämisen kautta syntyviä arvonluonnin ilme-
nemismuotoja. Taulukosta ilmenee, että 70 % tapauksista katsoi tiedon olevan 
entistä paremmin hyödynnettävissä BI-järjestelmien ansiosta. Tiedon hyödyn-
tämisessä arvoa katsottiin syntyvän ennen kaikkea (50 %) tiedon reaaliaikai-
suuden kautta. 
 
 
TAULUKKO 3 Arvonluonnin muodot tiedon hyödyntämisessä (N=10) 

Tapaus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yht. 

Tiedon reaaliaikaisuus x x x  x  x   x 6 

Automaattinen seuranta    x     x x 3 

Datan tehokkaampi varastointi    x     x  2 

Asiakkaan itse syöttämän datan hyö-
dyntäminen 

x          1 

Eri lähteiden datan vertailu    x       1 

Kokemattomien työntekijöiden ohjaus    x       1 

Kokonaisuuksien muodostaminen    x       1 

Tiedon hyödyntäminen x x x x x  x  x x 8 

 
Tulostettavat raportit näyttävät pienetkin muutokset reaaliaikaisesti, jolloin tie-
toon on mahdollista reagoida nopeammin. Näin tieto on myös auttanut seu-
raamaan niin organisaation sisäisiä kuin myös ulkoisia ilmiöitä kuten markki-
noita ja trendejä. Muutamassa tapauksessa (20 %) on myös painotettu auto-
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maattista seurantaa ja datan varastointia. Varastoitua dataa on voitu käyttää 
esimerkiksi edelleen järjestelmien jatkokehityksessä. Edellytyksenä datan varas-
toinnissa ja reaaliaikaisuuden hyödyntämisessä on pidetty sitä, että kerättävä 
data on valittu tarkoituksenmukaisesti.  

Erityisesti terveydenhuollon kontekstissa asiakkaan itse syöttämän datan 
merkitys korostuu entisestään. Järjestelmät ovat tulevaisuudessa yhä enemmän 
potilaan itsensä käytettävissä. Esimerkiksi verenpaineen voi mitata kotoa käsin, 
ja tulokset syötetään kotikoneelta verkkopalveluun. Potilas voi myös seurata 
hoidon etenemistä ja sen tavoitteita paremmin ja tätä kautta vaikuttaa omaan 
hoitopolkuunsa. Sosiaalihuoltoa tukevassa palvelussa tämä ilmenee siten, että 
on voitu suunnitella työttömyyskoulutuksia sen hetkisen työpaikkojen saata-
vuuden mukaan, ja on voitu nähdä yhteys erilaisten tutkintojen ja työllistymi-
sen välillä reaaliajassa. Tällöin tulevaisuudessa järjestettävien koulutusten 
suunnittelu on perustunut enemmän faktoihin kuin tuntumaan. 

Tiedon hyödyntämiseen liittyvissä arvon ilmenemismuodossa on paljon 
samankaltaisuuksia päätöksenteon laadussa ilmenneisiin arvonluonnin muo-
toihin. Molemmissa tapauksissa kyse on tiedon tehokkaammasta hyödyntämi-
sestä, mutta hieman eri näkökulmista. Tästä syystä yhtäläisyyksiä vastauksissa 
havaittiin useissa tapauksissa. Monessa tapauksessa päätöksenteon laadun pa-
ranemiseen vaikuttavat tekijät olivat siis samoja kuin tiedon paremman hyö-
dyntämisen kohdalla.  

6.1.3 Organisaation talous ja suorituskyky 

Taulukko 4 kuvaa arvonluonnin ilmenemistä organisaation talouden ja suori-
tuskyvyn osalta. Taulukko osoittaa, että BI-järjestelmien katsottiin parantavan 
organisaation taloutta ja suorituskykyä kaikissa (100 %) tapauksissa. Taulukos-
sa on listattu lukuisia erilaisia arvon ilmenemismuotoja. Resurssien optimointi, 
tehokkuuden parantuminen, toistuvien prosessien automatisointi ja ydintoi-
mintaan keskittyminen tulivat kukin esille neljässä tapauksessa. Järjestelmillä 
saatiin siis teetettyä toimia, joita työntekijän ei välttämättä tarvitsisi joka kerta 
tehdä itse syöttämällä samaa dataa uudelleen. Kertaalleen syötetty data menisi 
jokaiseen tarvittavaan määränpäähän, eikä samaa dataa tarvitsisi syöttää use-
aan eri järjestelmään. Tällaiset keinot vähentävät turhan työn taakkaa, ja esim. 
lääkärit ja hoitajat voisivat keskittyä ydinosaamisalueidensa työhön. Säästetty 
työaika on suoraa säästöä organisaation kuluihin. 



69 

 

TAULUKKO 4 Arvonluonnon muodot organisaation taloudessa ja suorituskyvyssä 
(N=10) 

Tapaus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yht. 

Resurssien optimointi x   x   x x   4 

Tehokkuuden parantuminen x  x      x x 4 

Toistuvien prosessien auto-
matisointi 

   x x   x x  4 

Ydintoimintaan keskittymi-
nen 

 x  x    x x  4 

Tuottavuuden parantuminen x  x      x  3 

Asiakaskokemuksen paran-
taminen 

      x   x 2 

Talouden seuranta kytketty 
reaaliaikaiseen dataan 

   x  x     2 

Työntekijät tyytyväisempiä        x x  2 

Markkinat ja trendit seurat-
tavissa 

     x     1 

Paremmin myyvä tuote       x    1 

Suunnittelu pitkälle ajalle    x       1 

Organisaation talous ja suo-
rituskyky 

x x x x x x x x x x 10 

 
Organisaatioiden suorituskykyä on katsottu parannettavan ennen kaikkea re-
surssien optimoinnin kautta. Esimerkiksi leikkaussalien ja siihen tarvittavan 
henkilöstön ja välineistön varaaminen on todella kallista. Jos ilmenee, ettei poti-
las pääsekään paikalle, leikkaussaliresursseja on vaikea allokoida uudelleen. 
Järjestelmät mahdollistavat tarkemman seurannan siitä, mitkä tilat, välineet ja 
henkilöstö on varattu mitäkin toimenpidettä varten. Myös potilaalta voidaan 
tiedustella paremmin leikkaukseen pääsyä järjestelmän avulla. Potilas voi ra-
portoida vointiaan ennen leikkausta järjestelmään, ja näiden tietojen perusteella 
voidaan joko perua tai varata leikkaussali varusteineen ja henkilöstöineen. Tie-
don hidas eteneminen tai seurannan puuttuminen kokonaan on johtanut usei-
siin peruttuihin leikkaussalivuoroihin, mistä on seurannut suuria ylimääräisiä 
kustannuksia. Tällainen optimointi ja turhan työn tekemisen välttäminen on 
osallaan vaikuttanut myös työntekijöiden työhyvinvointiin ja tyytyväisyyteen, 
sekä välillisesti myös parempaan asiakaskokemukseen.  

6.1.4 Toiminnallinen tehokkuus ja prosessien nopeutuminen 

Taulukko 5 kuvaa arvonluonnin ilmenemistä toiminnallisen tehokkuuden pa-
ranemisessa ja prosessien nopeutumisessa.  Taulukko osoittaa, että 70 % ta-
pauksista on katsonut BI-järjestelmien arvon ilmenevän prosessien nopeutumi-
sena. Taulukossa kuvataan erilaisia hyötyjä, jotka edesauttavat prosessien no-
peuttamista ja täten organisaation toiminnallista tehokkuutta. Yleisellä tasolla 
40 %:ssa tapauksista mainittiin prosessien kokonaisoptimoinnin merkitys. BI-
järjestelmät osaavat yhdistellä tietoa paremmin, mikä tarkoittaa myös parem-
paa prosessien seurantaa. Seurannan avulla voidaan tutkia, onko prosessissa 
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turhia tehtäviä ja kuinka sitä voisi automatisoida kuitenkaan menettämättä itse 
toimintoa. Samalla voidaan myös nähdä, tai mitä pullonkauloja ja rajoitteita 
prosessissa on. Tällainen rajoite voi olla esimerkiksi yksi hidas datansyöttövai-
he, joka hidastaa koko organisaation ydinprosessien toimintaketjuja. Järjestel-
män datalähde tai datannoutoalgoritmit ovat myös voineet olla huonosti opti-
moituja, jolloin näiden pitkät latausajat ovat vaikuttaneet koko järjestelmän hi-
tauteen. Yksittäisiä prosesseja seuraamalla huolto- ja optimointitoimenpiteet 
voidaan kohdistaa tarkemmin, jolloin arvo näkyy koko järjestelmän sulavuuden 
parantumisessa.   
 
TAULUKKO 5 Arvonluonnin muodot toiminnallisessa tehokkuudessa (N=10) 

Tapaus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yht. 

Prosessien kokonaisoptimointi  x  x x    x  4 

Datan yhtenäistäminen x   x x      3 

Päällekkäinen tietojen kirjaami-
nen vähenee 

   x x x     3 

Resurssien varauksen optimointi    x x x     3 

Turhien prosessien seuranta ja 
eliminointi 

     x   x x 3 

Hoitoon tarvittavan tiedon yhdis-
tely eri paikoista 

    x      1 

Tunnistetaan prosessien pullon-
kaulat 

        x  1 

Valmiit pohjat prosessikohtaisesti     x      1 

Toiminnallinen tehokkuus ja 
prosessien nopeutuminen 

x x  x x x   x x 7 

 
Verrattuna vanhempiin järjestelmiin, muutamassa tapauksessa (30 %) datan 
yhtenäistämisen on huomattu vaikuttavan prosessien sujuvuuteen. Ennen 
kaikkea suurten prosessikokonaisuuksien kuten potilastietojen syöttäminen ja 
yhdistely useasta eri järjestelmästä, on ollut hidasta ja työlästä. Kun tarvittava 
data on saatu BI-järjestelmän käsiteltäväksi yhtenäisessä muodossa, niin pro-
sessien suunnittelu kuin käyttökin on helpottunut huomattavasti.  

6.1.5 Järjestelmien integraatio 

Taulukko 6 kuvaa järjestelmien integraation kautta saavutettavat arvonluonnin 
ilmenemismuodot.  
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TAULUKKO 6 Arvonluonnin muodot järjestelmien integraatiossa (N=10) 
Tapaus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yht. 

Tiedon vertailu eri lähteistä     x   x   2 

Irrallisten järjestelmien vähene-
minen 

x          1 

Tiedon hyödyntäminen hoidon 
suunnittelussa 

    x      1 

Tiedon kulun helpottaminen tek-
nisesti 

    x      1 

Järjestelmien integraatio x   x x   x   4 

 

Taulukosta ilmenee, että neljässä tapauksessa (40 %) integraatiosta koettiin ole-
van suoranaista hyötyä. Monessa tapauksessa haastateltavat olivat työskennel-
leet enimmäkseen pienempien järjestelmäkokonaisuuksien parissa, jolloin suo-
ranaista järjestelmien integraatiota tai siitä seuraavia hyötyjä ei ollut tullut vas-
taan. Esimerkiksi järjestelmien määrän vähenemistä pidettiin yleisellä tasolla 
etuna, mutta osassa tapauksista kokemusta sen hyödyistä ei ollut. Haastatelta-
vat, jotka olivat nähneet integraation hyötyjä, mainitsivat muun muassa eri jär-
jestelmien tietojen vertailun helpottumisen. Järjestelmien vähenemisen nähtiin 
auttavan järjestelmäkokonaisuuksien suunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa. 

6.1.6 Arvo potilaalle / asiakkaalle 

Taulukko 7 kuvaa, millä eri tavoin haastateltavat arvioivat tai olivat todenneet 
järjestelmistä saatavan arvon välittyvän potilaille tai asiakkaille. Koska haasta-
teltavat puhuivat potilaista ja asiakkaista oman toimialansa termeillä, osa poti-
laisiin ja asiakkaisiin liittyvistä arvonluonnin muodoista on yhdistetty. Yhdis-
telmä tarkoittaa samaa asiaa, mutta potilaan ja asiakkaan välinen erottelu on 
jätetty pois. Esimerkiksi yksilöllisen palvelun paraneminen pätee niin potilaa-
seen kuin asiakkaaseen.  
 
TAULUKKO 7 Arvonluonnin muodot potilaalle / asiakkaalle (N=10) 

Tapaus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yht. 

Odotusajat lyhenevät x  x x    x  x 5 

Sähköisen asioinnin lisääminen x   x x  x    4 

Hoidon laadun paraneminen x   x  x     3 

Voi seurata itsenäisesti hoi-
toa/prosessia 

x   x x      3 

Yksilöllinen palvelu paranee    x x     x 3 

Hoitopolun sujuvuus      x     1 

Huonojen käytäntöjen eliminointi      x     1 

Luottamus kasvaa         x  1 

Pelastaa ihmisen hengen      x     1 

Arvo potilaalle / asiakkaalle  x  x x x x x x x x 9 

 

Haastateltavien käyttämien tai kehittämien BI-järjestelmien on nähty luovan 
arvoa potilaalle tai asiakkaalle yhdeksässä tapauksessa (90 %). Lähes kaikki 
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ovat olleet sitä mieltä, että järjestelmien toiminnoista ja niiden käytön lisäämi-
sestä on suoraa tai epäsuoraa hyötyä potilaalle tai asiakkaalle. Terveys- ja sosi-
aalihuollossa järjestelmät voivat pienentää potilaiden ja asiakkaiden odotusai-
koja muun muassa hoidon kulussa, kaikenlaisten lomakkeiden käsittelyssä ja 
hoitotulosten saamisessa. Sähköisen asioinnin lisääminen erityisesti etänä no-
peuttaa myös käsittelyaikoja kaikenlaisissa laitoksissa. Kun potilas tai asiakas 
voi syöttää tietoja itsestään, kuten verenpainetta, kotonaan, vältytään periaat-
teessa tarpeettomilta terveyskeskuskäynneiltä. Sen hyöty näkyy välillisesti 
myös terveydenhuollon henkilökunnan parempana saatavuutena, kiireen vä-
henemisenä ja tätä kautta hoidon laadun paranemisena.  

Yksilöllisesti ja reaaliajassa seurattavat hoitopolut tai sosiaalitukianomus-
ten eteneminen etänä mahdollistaa potilaan tai asiakkaan paremman seurannan 
häneen liittyvistä päätöksistä ja suunnitelmista. Kun päätöksen ajankohta, syyt 
ja tulevat suunnitelmat on näkyvissä, potilas tai asiakas näkee, että päätökset 
ovat perusteltuja. Tämä lisää yksilön luottamusta hoitoa tai käsittelyä kohtaan.  

Sähköisen asioinnin lisäämisen ja huonojen käytäntöjen eliminoinnin näh-
tiin johtavan monenlaisiin hyötyihin hoidon laadun suhteen. Järjestelmä voi 
varoittaa tilanteesta, jossa esimerkiksi hoidossa käytettävät lääkemäärät eivät 
vastaa tietylle taudille suositeltua normia. Tällöin järjestelmien toiminnot ja re-
aaliaikainen reagointi niihin voivat parhaimmillaan pelastaa ihmishenkiä. 

6.1.7 Arvonluonnin ilmenemismuotojen esiintyminen tutkituissa tapauksissa 

Tapauksissa etsittiin kuuteen eri pääluokkaan liittyviä arvonluonnin muotoja. 
Kaikkia luokkia esiintyi tapausten haastatteluissa, mutta vaihtelevalla tiheydel-
lä. Kuvio 5 kuvaa arvonluonnin ilmenemismuotojen esiintymistä tutkituissa 
tapauksissa. Esiintymismäärät on laskettu absoluuttisina lukuina summaten 
erityyppisten arvonluonnin ilmenemismuotojen määrät pääluokittain tutkituis-
sa tapauksissa.  
 

 
KUVIO 5 Arvonluonnin ilmenemismuotojen esiintyminen pääluokittain tutkituissa ta-
pauksissa (N= 128) 



73 

 

Kuvio 5 kuvaa arvonluonnin ilmenemismuotojen esiintymismääriä kuudessa 
edellä tarkastellussa pääluokassa. Yhteensä ilmenemismuotojen mainintoja oli 
128 kappaletta. Kuviosta käy ilmi, että pääluokittain tarkasteltuna eniten tutkit-
tujen tapausten haastatteluissa esiintyi mainintoja päätöksenteon laatuun (31 %) 
liittyen. Erilaisia päätöksiä tehdään jatkuvasti kaikenlaisissa organisaatiossa 
monella eri tasolla. Haastateltavat käsittelivät vastauksissaan niin ylimmän 
johdon kuin myös yksittäisen asiantuntijan kuten lääkärin tai sosiaalitukivirkai-
lijan päätöksiä. Kaikenlaisiin päätöksiin yhdistyy kuitenkin ennen kaikkea se, 
että tieto tai data, jonka pohjalta päätös tehdään, on ratkaisevassa asemassa. 
Tiedon ajankohtaisuus, oikeellisuus ja saatavuus olivat yhtä lailla tärkeitä teki-
jöitä niin ylemmän johdon liiketoimintastrategiaa päätettäessä kuin yksittäistä 
hoitomääräystä päätettäessä. Hyvin suunniteltujen BI-järjestelmien avulla näh-
tiinkin, että kun päätökseen tarvittava tieto on helposti saatavilla ja visualisoi-
tavissa reaaliaikaisessa muodossa, niin organisaatiot kuin yksilötkin saavat siitä 
monenlaista arvoa.  

Toiseksi eniten (22 %) vastauksissa esiintyi organisaation talouteen ja suo-
rituskykyyn liittyviä mainintoja. BI-järjestelmien nähtiin voivan parantaa suo-
raan taloutta ja suorituskykyä ennen kaikkea käytettävissä olevien resurssien 
optimoinnin, yleisen organisaation tehokkuuden, toistuvien toimien automati-
soinnin ja työajan säästön kautta. Kun ydinosaamiseen pystyttiin keskittymään, 
sen nähtiin parantavan taloutta ja suorituskykyä kaikenlaisissa organisaatioissa. 
BI-järjestelmien kautta seurattavat reaaliaikaiset raportit auttoivat parantamaan 
muun muassa asiakaskokemusta, työn suunnittelua, markkinoiden vaikutuk-
sen seuraamista ja myymään tuotteita tai palveluita paremmin. Talouden ja 
suorituskyvyn nähtiin parantuvan siis suoraan toimintojen nopeutumisen, pa-
remman suunnittelun ja säästettyjen työtuntien kautta. 

Erilaisia arvon ilmenemismuotoja esiintyi myös suhteellisen runsaasti po-
tilaalle ja asiakkaalle tulevana arvona, sillä 18 % ilmenemismuodoista koski tätä 
pääluokkaa. Odotusaikojen lyheneminen, sähköisen asioinnin lisääminen ja 
yksilöllinen palvelu olivat yhdistäviä tekijöitä useilla vastaajista. Arvon koettiin 
välittyvän asiakkaalle ja potilaalle tällä tavoin. Kaikenlainen itsenäinen etäseu-
ranta koettiin myös arvokkaaksi nyt ja kasvavassa määrin myös tulevaisuudes-
sa. Vähemmän konkreettista arvoa nähtiin syntyvän muun muassa luottamuk-
sen kasvusta ja mukavammasta palvelusta, koska työntekijät voivat keskittyä 
paremmin ydintehtäviinsä toimivien BI-järjestelmien ansiosta.  

Kuvio 5 osoittaa, että 15 % arvonluonnin esiintymistä koski toiminnallista 
tehokkuutta ja prosessien nopeutumista, 10 % tiedon hyödyntämistä ja 4 % jär-
jestelmien integraatiota. Näihin pääluokkiin liittyvä esiintymien vähäisyys voi 
selittyä osittain sillä, että vastaaja koki maininneensa samoja asioita jo jossain 
toisessa pääluokassa. Lisäksi arvon ilmenemismuotoja järjestelmien integraati-
on kautta löytyi vain vähän luultavasti siitä syystä, koska moni tapauksista ei 
ollut kokenut itse suuremman mittakaavan integraatiota ja nähnyt sen hyötyjä 
konkreettisesti. Kuitenkin integraation potentiaaliset yleisimmät hyödyt silti 
enimmäkseen ymmärrettiin. 
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6.2 Syitä ja tarpeita liiketoimintatiedon hallintajärjestelmille 

Tässä alaluvussa kuvataan ja tulkitaan tapausten haastatteluissa ilmeneviä syitä 
ja tarpeita BI-järjestelmälle tai sen tyypillisille ominaisuuksille. Kaikissa tapauk-
sissa haastateltavilla ei ollut vielä valmista BI-järjestelmää käytössä tai kattavaa 
kokemusta sellaisesta, joten tarvetta sille kartoitettiin yksittäisten syiden kautta. 
Kaikista tutkituista tapauksista yksittäisiä syitä ja tarpeita tunnistettiin yhteensä 
56 kappaletta. Analyysissä nämä kirjattiin aluksi Excel-taulukkoon. Seuraavaksi 
samankaltaiset syyt ja tarpeet yhdistettiin pääluokkiin, joita tuli lopulta 13 kap-
paletta. Yhdistely oli mahdollista, koska vastaajat saattoivat puhua omilla toi-
mialakohtaisilla termeillään periaatteessa samasta asiasta. Lopuksi luokat laji-
teltiin niiden esiintymistiheyden mukaan suurimmasta pienimpään.  

Syiden ja tarpeiden kartoittaminen on oleellinen osa selvittäessä, millaista 
arvoa BI-järjestelmien halutaan tarjoavan aikaisempiin käytössä olleisiin järjes-
telmiin nähden. Osa vastauksista perustuu ja nousee havaituista puutteista ny-
kyisissä tai aikaisemmissa järjestelmissä ja verrattaessa niitä myöhemmin käyt-
töön otettuun tai otettavaan BI-järjestelmään. Näitä tarpeita on myös käytetty 
monessa tapauksessa lähtökohtana uudempien järjestelmän kehitystyössä. Osa 
tarpeista on kuitenkin syntynyt esimerkiksi työelämän tai lainsäädännön muut-
tumisen seurauksena ja siitä johtuen, ettei vanha järjestelmä ole pystynyt vas-
taamaan uusiin vaatimuksiin, vaan on edellyttänyt paljon käsityötä ja aiheutta-
nut epäyhteensopivuutta järjestelmissä ja datassa.  Taulukossa 8 kuvataan ta-
pauksista löytyneet liiketoiminnan hallintajärjestelmien syiden ja tarpeiden 
pääluokat ja niiden esiintyminen tutkituissa tapauksissa. 
 
TAULUKKO 8 Syitä ja tarpeita liiketoiminnan hallintajärjestelmille 

Tapaus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yht. 

Prosessien automaation puute x   x x x  x x x 7 

Toimintojen riittämättömyys x x x x x x  x   7 

Järjestelmän uudistaminen   x x  x x x  x 6 

Tiedon visualisoinnin puute  x  x x x  x x  6 

Käyttöliittymän ongelmat x  x x   x x   5 

Muutokset alassa tai työelämässä    x   x x  x 4 

Tiedon saatavuuden puutteet x x       x x 4 

Datan ja järjestelmien yhteensopimat-
tomuus 

x   x     x  3 

Datan syöttämiseen liittyvät ongelmat    x x    x  3 

Järjestelmien integraation puute x x      x   3 

Toimintatapojen kehittäminen       x x x  3 

Asiakas- ja potilaslähtöisyyden puute    x     x  2 

Datan varastoinnin lisääminen         x x 2 

 
Kuten taulukko 8 osoittaa, eniten esille tulleet syyt BI-järjestelmän hankinnalle 
ovat olleet järjestelmän prosessien automaation puute (70 %) ja järjestelmän 
toimintojen riittämättömyys (70 %). Aikaisemmissa järjestelmissä on ollut sel-
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västi liikaa käsin syötettävää tai analysoitavaa dataa. Esimerkiksi täsmälleen 
samaa terveydenhuollon potilasdataa on täytynyt syöttää useaan eri järjestel-
mään erikseen. Tämä on lisännyt turhan työn määrää ja lisäksi syöttövirheiden 
mahdollisuuden määrä on kasvanut. Vastaavasti muutosten tekeminen dataan 
on työlästä. Samanlaisia tapauksia on havaittu myös yritysmaailmassa esimer-
kiksi myynnin seurannan suhteen. Tarvittavia tietoja ja niistä tehtyjä raportteja 
tietyn seikan selvittämiseen on työlästä etsiä, ellei järjestelmä sitä ole varta vas-
ten osannut tehdä. Datan yhdistely useista järjestelmistä on aiheuttanut myös 
järjestelmien yhteensopimattomuutta ja vaikeuttanut tarkoituksenmukaisten 
raporttien laatimista.  

Haastateltavat yhdistivät prosessien automaation puutteen muutamassa 
tapauksessa myös järjestelmän toimintojen riittämättömyyteen. Koska prosessit 
eivät ole auttaneet oikeanlaisten raporttien teossa, järjestelmän toiminnot on 
tätä kautta havaittu myös puutteellisiksi. Muita toimintojen puutteita on ollut 
esimerkiksi aikataulutuksen ja suunnittelun vaikeus, kehitystä varten vaaditta-
vien testialustojen puute ja tavallisten hakutoimintojen puute esimerkiksi poti-
lastietojärjestelmissä. Lisäksi valmiiksi täytettyjä digitaalisia pohjia eri hoidoille 
tai lomakkeille ei ole ollut saatavilla riittävästi, mikä nopeuttaisi ammattilaisten 
tekemää työtä huomattavasti erityisesti sairaala- ja sosiaalietuusjärjestelmissä.  

Useassa tapauksessa (60 %) syynä hankkia BI-järjestelmä on ollut vanho-
jen järjestelmien kokonaisvaltainen tai osittainen uudistaminen. Tarkempia syi-
tä tähän ovat olleet erityisesti aikaisempien järjestelmien vanhanaikaisuus, hi-
taat latausajat datan lataamiselle eri järjestelmistä ja hitaus järjestelmään pää-
syssä. Tässä yhteydessä esille tuli myös järjestelmien paljous ja niiden yhteen-
sopimattomuus, mistä seurasi tarve suuremmille ja yhdenmukaisemmille ko-
konaisuuksille.  

Suuri ongelma kuudessa tapauksessa (60 %) on tietojen visualisointi eli oi-
keanlaisten raporttien tai näkymien laatiminen. Tämä on ollut seurausta mones-
ta seikasta: datan yhteensopimattomuus, vaikeus yhdistellä eri järjestelmien 
toimintoja, vaikeus tunnistaa, mitä keskeistä dataa milloinkin tarvitaan ja vai-
keus toimittaa tieto näkyville mahdollisimman reaaliaikaisesti. Visualisointi on 
ollut useissa järjestelmäkokonaisuuksissa toki mahdollista, mutta se on vaatinut 
paljon käsityötä. Ongelmia on tullut muun muassa keskeisen datan paikanta-
misessa, sen yhdistämisessä muuhun tietoon, datan formaattien normalisoin-
nissa ja käyttöoikeuksien hallinnassa.  

Erityisesti terveyden- ja sosiaalihuollon näkökulmasta tärkeinä syinä jär-
jestelmien uusimiselle nähtiin aikaisempien järjestelmien asiakas- ja potilasläh-
töisyyden puute. Kun potilaalle annetaan mahdollisuus tehdä tiettyjä asioita 
itse kotona kuten mitata verenpaine ja raportoida se internetin välityksellä poti-
lasjärjestelmään, säästetään niin potilaan kuin terveydenhuollon henkilökunnan 
aikaa. Vastaavasti lääkärien näkökulman ottaminen järjestelmän suunnittelussa 
huomioon on tärkeää heidän työaikansa paremman käytön kannalta. Aikai-
semmat järjestelmät ovat olleet joko liian hallintokeskeisiä tai hoitoon vaaditta-
vat toimet ovat puuttuneet kokonaan järjestelmästä.  Koska vanha järjestelmä 
oli suunniteltu alun perin hallinnon tehtäviä varten, jotkin lääkärin työssä jat-
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kuvasti toistuvat perustoiminnot, kuten hakutoiminnon käyttö sairaskertomuk-
sien selaamisen nopeuttamiseksi on jäänyt joissain tapauksissa puolitiehen tai 
jopa puuttunut kokonaan. Käyttäjä- ja potilaslähtöinen kehitys onkin ollut läh-
tökohtana uusien järjestelmien kehityksessä.  

6.3 Tapauskohtaiset erot liiketoimintatiedon hallintajärjestel-
miin liittyen 

Tässä alaluvussa tarkastellaan, millaisia tapauskohtaisia eroja nähdään liike-
toimintatiedon hallintajärjestelmien hyödyntämisessä terveydenhuollossa. Ta-
pauksissa haastateltavilta kysyttiin taustatiedoiksi henkilön oman alan työko-
kemus, sen hetkinen työtehtävä ja asema työorganisaatiossa.  Näiden kysymys-
ten tehtävä oli selvittää, miten haastateltavan taustat ja kokemus ovat yhteydes-
sä havaittuihin ongelmiin ja arvonluonnin ilmenemismuotoihin. Taulukossa 9 
on kuvattu tapauksittain, millaisia taustoja haastateltavilla on ollut, onko haas-
tateltava ollut pääosin järjestelmien käyttäjänä, kehittäjänä vai molempina. Työ-
tehtävän kuvauksessa on tarkennettu, työskenteleekö kunkin tapauksen haasta-
teltava terveydenhuolto-organisaatiossa (TER), sosiaalihuolto-organisaatiossa 
(SOS) vai IT-alan organisaatiossa (IT). Kunkin tapauksen kohdalla taulukossa 
on kuvattu kullekin tapaukselle tyypillisiä haasteita ja rajoitteita nykyjärjestel-
missä. 
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TAULUKKO 9 Tapausten taustatiedot ja tyypilliset haasteet 

Tapaus 
Koke-
mus 

(vuotta) 

Työtehtävä ja organisaa-
tio 

 (TER /SOS/IT)  

Kehittäjä / 
käyttäjä 

Tapaukselle tyypillisiä haasteita 

1 30 
ICT-projektipäällikkö  

TER 
Kehittäjä ja 

Käyttäjä 

Järjestelmien suuri määrä, oikeanlaisten 
raporttien laatiminen, datan yhtenäis-
täminen, tietoturva 

2 5 - 10 
Ohjelmistosuunnittelija ja 

-konsultti IT  
Kehittäjä 

Datatyyppien yhteensopimattomuus, 
päällekkäiset pienet järjestelmät 

3 3 Ohjelmistosuunnittelija IT Kehittäjä 

Datan keräämisen ja tulkinnan haasteet, 
puutteelliset toiminnot järjestelmissä, 
vaikeakäyttöisyys 

4 30 
Kehittäjäylilääkäri  

TER 
Kehittäjä ja 

käyttäjä 

Kokonaisarkkitehtuurin muuttaminen 
kerralla oikein, käytettävyysongelmat, 
hitaus 

5 30 
Kehittäjäylilääkäri  

TER 
Kehittäjä ja 

käyttäjä 

BI-kokonaisuuksia ei ole käytössä riittä-
västi, organisaatioiden vanhanaikaisuus, 
tietojen saatavuus 

6 2 ja 5 
Liiketoiminnan asiantun-

tija TER 
Käyttäjä 

Datan laatu, käyttö, hyödyntäminen ja 
saatavuus, data-arkkitehtuurin vanhuus, 
järjestelmien yhteensopimattomuus 

7 4 Konsultti IT Kehittäjä 

Järjestelmien työkalujen toteuttaminen, 
tekijänoikeus- ja tietoturvahaasteet, pro-
jektin hallinnan ja suunnittelun haasteet 
 

8 7 Konsultti IT Kehittäjä 

Datan laatu, kokonaisarkkitehtuurin 
hallinta, ongelmien paikantaminen, IT-
ratkaisujen laadukkuus, asiakas ei osaa 
hyödyntää järjestelmää 

9 13 
Suunnittelun asiantuntija 

SOS 
Kehittäjä 

Vikojen paikantaminen, tarkoituksen-
mukaisen datan valitseminen, tallenta-
minen ja tulkitseminen, datan saata-
vuus, käyttöoikeudet 

10 3 Järjestelmäkonsultti SOS 
Kehittäjä ja 

käyttäjä 

Tietojen yhdistäminen, erilaiset merkin-
tätavat, puutteelliset tiedot, tiedon 
eheys, yksityisen ja julkisen sektorin 
yhdistäminen, käyttöoikeudet 

 
Taulukko 9 osoittaa, että haastateltavien työkokemus omalta alalta vaihteli 
kolmesta vuodesta noin kolmeenkymmeneen vuoteen. Haastateltavien jouk-
koon kuului muun muassa projektipäälliköitä, lääkäreitä, konsultteja ja ohjel-
mistosuunnittelijoita. Työpaikat vaihtelivat yksityisistä julkisen sektorin orga-
nisaatioihin sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä IT-alalla. Haastateltavista lähes 
kaikki (90 %) luokiteltiin kehittäjiksi, koska he olivat olleet BI-järjestelmien 
suunnittelussa mukana enemmän kuin niiden käyttämisessä. Erottelun voisi 
myös tehdä sen mukaan, onko kehittäjä ollut suunnittelemassa järjestelmältä 
vaadittavia ominaisuuksia ja ulkoista käyttöliittymää tai käytettävyyttä, vai on-
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ko kehittäminen ollut pääosin teknistä toteutusta. Tästä syystä neljässä tapauk-
sessa (40 %) haastateltavat on luokiteltu kehittäjiksi ja käyttäjiksi. Yhdessä ta-
pauksessa (10 %) haastateltavat luokiteltiin vain käyttäjiksi, koska heidän työ-
tehtävänsä ei ollut varsinaista kehitystyötä. Tyypillisesti käyttäjän roolissa toi-
mivat osasivat kuvailla hyvin käyttäjän näkökulmasta, missä järjestelmän on-
gelmat sijaitsevat. Käyttäjille ongelmat näkyivät esimerkiksi järjestelmän toi-
minnan hitautena, datan laadussa, tietojen vaikeana saatavuutena, oikeanlais-
ten raporttien laatimisen vaikeutena, puutteellisina tietoina ja käyttöoikeuksissa. 
Tällaiset ongelmat ovat tulleet esille kokemuksen kautta yritettäessä käyttää 
järjestelmiä tehokkaasti. 

Enimmäkseen BI-järjestelmien kehittäjinä toimineiden näkökulmasta ha-
vaitut haasteet ovat hieman erilaisia. Suunnitellessa järjestelmää sen tekniseen 
toteutukseen vaadittavat asiat tai käyttöoikeudet ovat voineet olleet vaikeasti 
saatavilla. Kehittäjät näkivätkin usein haasteena järjestelmän toimintaan vaadit-
tavan datan keräämisen ja hyödyntämisen, datan eheyden ja samanmuotoisuu-
den, muiden samassa kokonaisuudessa olevien järjestelmien yhteensopivuuden 
ja kokonaisarkkitehtuurin vanhanaikaisuuden. Järjestelmää korjatessa tai päi-
vittäessä haasteiksi on mainittu muun muassa vikojen paikantaminen, datan 
käyttötarkoitusten selvittäminen, puutteelliset tiedot ja se, ettei asiakas tiedä 
mitä järjestelmältä halutaan tai osaa käyttää sen toimintoja oikein.  

Tapausten haastateltavat on jaoteltu myös toimialan mukaan. Terveyden-
huollon (TER), sosiaalihuollon (SOS) ja IT-alan (IT) organisaatioissa työskente-
levien henkilöiden pääajatukset ovat samoja, mutta ne näyttäytyvät heidän 
omien organisaatioidensa ja kokemuksensa näkökulmasta. Esimerkiksi tervey-
denhuollon työntekijä saattaa puhua potilaan etäpalveluista ja sosiaalihuollossa 
toimiva työntekijä asiakkaan hakemusten etäseurannasta. Tällaisissa tapauksis-
sa molemmat puhuvat pohjimmiltaan kuitenkin yksilöllisten ja sähköisten pal-
veluiden tarjoamisesta potilaalle tai asiakkaalle. Useat havaitut haasteet ovatkin 
pienillä sanavalintoihin liittyvillä eroilla pitkälti samankaltaisia. Tapauskohtai-
sesti havaittujen haasteiden erot tulivat ilmi myös siinä, millaisissa projekteissa 
haastateltava on itse ollut mukana. Tapauksissa, joissa haastateltava oli ollut 
työelämässä ja alalla pidempään, osattiin tyypillisesti tunnistaa ongelmia 
enemmän yleisemmällä tasolla, kun taas vähemmän aikaa työskennelleet tun-
nistivat haasteita omien yksilöllisempien kokemustensa kautta.  

Tapausten taustojen ja haasteiden sekä arvonluonnin yhteyksien syste-
maattinen tarkastelu olisi vaatinut suuremman tapausten määrän kuin mitä 
tässä tutkielmassa oli. Niinpä tähän tutkimusongelmaan liittyvät tulokset ovat 
lähinnä suuntaa-antavia. Jatkotutkimuksen avulla henkilöiden työkokemuksen, 
työroolin ja työorganisaation yhteyksiä voitaisiin selvittää tarkemmin esimer-
kiksi laajalla kyselytutkimuksella. 
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7 POHDINTA JA YHTEENVETO 

Tässä luvussa tehdään yhteenvetoa ja tulkintaa tutkimuksen päätuloksista ja 
pohditaan tuloksia vertaamalla niitä aikaisempiin tutkimuksiin (alaluku 7.1). 
Myös teoriaosuudessa esiteltyjen mallien riittävyyttä ja toimivuutta arvioidaan 
saatujen empiiristen tulosten valossa ja esitetään tämän tutkimuksen tulosten 
pohjalta malli arvonluonnin päämuotojen välisistä suhteista. Alaluvussa 7.2 
tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta, siirrettävyyttä ja rajoitteita. Tämän 
jälkeen tehdään käytännön johtopäätöksiä saaduista tuloksista ja havaituista 
ilmiöistä (alaluku 7.3). Jatkotutkimusaiheita esitellään alaluvussa 7.4. Lopuksi 
tiivistetään tutkimus ja sen tulokset yhteenvedossa (alaluku 7.5).  

7.1 Tulosten vertailu aikaisempaan tutkimukseen 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin liiketoimintatiedon hallintajärjes-
telmien arvonluontia terveydenhuollossa. Arvonluontia tarkasteltiin arvon-
luonnin ilmenemismuotojen sekä BI-järjestelmien syiden, tarpeiden ja haastei-
den näkökulmasta.  

Arvonluonnin ilmenemismuotoja koskevat tulokset osoittivat, että BI-
järjestelmien tarjoamat arvon ilmenemismuodot olivat moninaisia. Ne kattoivat 
kaikki aikaisemmassa kirjallisuudessa esiintyneet arvonluonnin päämuodot: 
päätöksenteon laadun paraneminen, organisaation talouden ja suorituskyvyn 
paraneminen, potilaalle/asiakkaalle syntyvä arvo, tiedon parempi hyödyntä-
minen ja järjestelmien integraatio. Tarkasteltiinpa BI-järjestelmistä saatavaa 
hyötyä siltä kannalta, miten arvon ilmenemismuodot esiintyivät tutkituissa ta-
pauksissa tai siltä kannalta, kuinka monta mainintaa kussakin pääluokassa oli, 
tärkeimmiksi arvonluonnin ilmenemismuodoiksi nousivat päätöksenteon laa-
dun ja organisaation talouden ja suorituskyvyn parantuminen sekä asiakkaalle 
tai potilaalle tuleva arvo. Tulokset ovat tältä osin samansuuntaisia kuin mitä 
aiemmassa kirjallisuudessa on havaittu terveydenhuollon kohdalla (kts. luku 
4.3). Esimerkiksi Shenin ym. (2017) tutkimus BI-järjestelmien kypsyydestä ja 
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niiden vaikutuksesta päätöksentekoon ja sairaalan ketteryyteen on löytänyt 
useita samoja arvon muotoja kuin tässä tutkielmassa tutkituissa tapauksissa. 
Oleelliseksi osoittautuivat molemmissa tutkimuksissa tiedon laatu, täsmällisyys, 
ajankohtaisuus ja käytännöllisyys. Käytännöllinen tiedon visualisointi heijastui 
suoraan lääketieteelliseen päätöksenteon laatuun, BI-järjestelmien käyttöön ja 
asiakastyytyväisyyteen. 

Arvon ilmenemismuotoja on käsitelty aikaisemmassa tutkimuksessa pää-
osin melko yleisellä tasolla. Tässä tutkimuksessa on sen sijaan saatu yksittäisiä 
laadullisia kuvauksia ja esimerkkejä arvonluonnin muodoista, jotka eivät vält-
tämättä ole tulleet aiemmassa kirjallisuudessa esille. Tämän monitapaustutki-
muksen tulokset antavat monipuolisen ja rikkaan kuvan yksittäisistä arvon il-
menemismuodoista, jotka tutkituissa sosiaali- ja terveydenhuollon tapauksissa 
on havaittu hyödyllisiksi. Tässä tutkimuksessa haastateltaviksi etsittiin ja valit-
tiin eri näkökulmista terveyden- ja sosiaalihuollon hyötyjä tarkastelevia henki-
löitä, sekä käyttäjiä että kehittäjiä. Heidän antamansa kuvaukset tuottivat toisi-
aan täydentävää ja monipuolista tietoa. Käyttäjiksi luokitellut tapaukset toivat 
ilmi pääasiassa hyvän käyttöliittymän ja perustoimintojen hyötyjä. Kehittäjien 
havainnot saattoivat kattaa myös edut järjestelmien teknisessä toteutuksessa. 
Päälliköt ja pitkään alalla olleet havaitsivat arvoa myös muun muassa organi-
saation strategian suunnittelussa, ennakoitavuudessa, työilmapiirin parantumi-
sessa ja stressin vähenemisessä.  

Arvon ilmenemismuodot oli haastattelussa jaoteltu kuuteen pääluokkaan 
kirjallisuuteen pohjautuen. Tulosten perusteella voidaan pohtia, kuinka pää-
luokat ovat suhteessa toisiinsa ja missä kulkee niiden väliset rajat. Joissain ta-
pauksissa voi esimerkiksi olla vaikeaa luokitella, kuuluuko tietojen parempi 
visualisointi päätöksenteon laadun vai tiedon tehokkaamman hyödyntämisen 
piiriin. Yhdestä näkökulmasta oikea visualisointi auttaa hyödyntämään tietoa 
paremmin, mutta jos se tapahtuu päätöksenteon tukena, silloin se tulisi luoki-
tella päätöksenteon laadun alle. Vastaavasti tiedon reaaliaikaisuudesta on hyö-
tyä esimerkiksi päätöksiä tehdessä, järjestelmän prosesseja suunniteltaessa ja 
arvona asiakkaalle/potilaalle. Tapauksia analysoitaessa arvon ilmenemismuo-
dot on kuitenkin pyritty luokittelemaan siihen pääluokkaan, jonka kohdalla 
haastateltava on sen maininnut. Erilaisia tulkintoja seurasi myös siitä, oliko 
haastateltava ollut enemmän kehittäjän vai käyttäjän roolissa. Tällaisten tilan-
teiden vuoksi onkin syytä täsmentää, millaisia suhteita pääluokilla on keske-
nään.  

Tiedon tehokkaampi hyödyntäminen on yhteistä lähes kaikille pääluokille. 
Päätöksenteon laatu, prosessien sujuvuus, organisaation talous ja suorituskyky 
ja arvo asiakkaalle tai potilaalle ovat pääosin kaikki seurausta siitä, että olemas-
sa olevaa tietoa voidaan hyödyntää oikealla tavalla. Mahdollisuus luoda täs-
mällisiä ja laadukkaita raportteja tai katsauksia eri tilanteissa BI-järjestelmän 
avulla voi auttaa järjestelmän suunnittelussa, sen käytössä, kaikenlaisia päätök-
siä tehdessä tai näkyä arvona potilaalle. Järjestelmien integraatio puolestaan voi 
edesauttaa tiedon tehokkaampaa hyödyntämistä, mutta ei ole aina edellytykse-
nä sille. 
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Prosessien sujuva ja virheetön toiminta näkyy muun muassa säästettynä 
työaikana, helpompana tiedon syöttämisenä, vähemmän stressaantuneina työn-
tekijöinä ja tyytyväisinä asiakkaina. Nämä ja vastaavat tekijät taas parantavat 
organisaation taloutta. Prosessit vaikuttavat siis organisaation talouteen ja suo-
rituskykyyn ja asiakkaiden ja potilaiden kokemaan arvoon. Järjestelmien integ-
raatio voi vastaavasti mahdollistaa prosessien paremman toiminnan yhdistä-
mällä eri järjestelmien tietotyyppejä ja mahdollistamalla nopeamman vertailun.  

Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta pääluokkisen suhteet voidaan esit-
tää kuvion 6 avulla. Kuviossa nuolten vahvuus kuvaa suhteen voimakkuutta. 
Kuviossa arvonluonnin päätulokset on esitetty yhdenmukaisesti Porterin (2008; 
2010) sekä Porter ym. (2016) käsityksen kanssa, jonka mukaan asiakkai-
den/potilaiden terveyden edistäminen ja organisaation kustannusten optimoin-
ti voidaan tehdä samanaikaisesti tietoon perustuvalla (evidence-based) päätök-
senteolla.   
 

 
KUVIO 6 Arvonluonnin ilmenemismuotojen pääluokkien väliset suhteet tässä tutkimuk-
sessa (nuolen vahvuus kuvaa suhteen voimakkuutta) 

Kolmas tutkimuskysymys käsitteli koettuja syitä ja tarpeita BI-järjestelmille ter-
veydenhuollossa. Koska pelkkää arvonluontia tarkastelemalla saa pääsääntöi-
sesti käsityksen, millaista hyötyä järjestelmistä on jo ollut, tutkimuksessa näh-
tiin tarpeelliseksi kysyä myös, millaisia tarpeita uusille toiminnoille tai järjes-
telmille oli olemassa. Useassa tapauksessa järjestelmäpäivitystä oltiin haastatte-
lun hetkellä juuri tekemässä, joten haastateltavilla oli hyvä kuva siitä, mistä 
syistä uusia järjestelmiä oli lähdetty hankkimaan. Tulokset osoittivat, että suu-
rimmat syyt BI-järjestelmän hankinnalle ovat olleet aiempien järjestelmien pro-
sessien automaation puute ja järjestelmän toimintojen riittämättömyys. Aikai-
semmissa järjestelmissä on ollut selvästi liikaa käsin syötettävää tai analysoita-
vaa dataa, mikä on lisännyt turhan työn ja virheiden määrää. Myös muutosten 
tekeminen dataan on ollut työlästä ja tiedon visualisoinnissa on ollut puutteita. 
Terveydenhuollon näkökulmasta tärkeänä nähtiin lisäksi asiakas- ja potilasläh-
töisyyden puute. 

Tässä tutkimuksessa löydetyt syyt ja tarpeet ovat samansuuntaisia kuin 
Mashinchin ym. (2019) tutkimuksessa on löydetty. Ne vastaavat hyvin myös 
Mettlerin ja Vimarlundin (2009, kuvio 3) viitekehyksessä mainittuja terveyden-
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huolto-organisaation BI:n toimintoja. Kuitenkin esille nousi myös abstraktimpia 
seikkoja kuten koko työelämän tai alan muutos ja sen vaikutus järjestelmien 
toimintoihin. Tapausten haastatteluissa tuli myös paljon ilmi yksityiskohtaisia 
syitä ja tarpeita BI-järjestelmille, joita viitekehys ei käsitellyt sellaisenaan. Esi-
merkiksi tapaus 1:ssä haastateltava ehdotti, että jokainen työntekijä tarvitsee 
oman BI:n. Tällä hän tarkoitti, että reaaliaikaisen seurannan ja toisten tekemien 
muutosten vaikutuksen pitäisi olla jokaisen ulottuvilla koko ajan. Lisäksi vaik-
ka järjestelmien integraatio on lähtökohtaisesti tavoite tai trendi, sen ei pidä olla 
tavoite itsensä vuoksi. Tapaus 1:n kaltaisessa terveydenhuoltoympäristössä on 
käytännön mahdottomuus yhdistää kaikki järjestelmät yhteen erilaisten kliinis-
ten laitteiden ja niiden yksittäisten järjestelmien paljouden vuoksi. Tapaus 1:ssä 
todetaankin, että integraatio on syytä suorittaa silloin, kun sille on konkreetti-
nen tarve. Ei sen vuoksi, että niin on suositeltu tekemään. Järjestelmäkokonai-
suuksien tulee siis vastata tarpeeseen ja toimia käyttäjälähtöisesti (tapaus 4 ja 5).  

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi (neljäs tutkimusongelma), miten 
vastaajan toimenkuva tai työkokemus on yhteydessä koettuihin haasteisiin. Tu-
lokset osoittivat, että käyttäjän roolissa toimivat osasivat kuvailla hyvin käyttä-
jän näkökulmasta, missä järjestelmän ongelmat sijaitsevat. Käyttäjille ongelmat 
näkyivät esimerkiksi järjestelmän toiminnan hitautena, datan laadussa, tietojen 
vaikeana saatavuutena, oikeanlaisten raporttien laatimisen vaikeutena, puut-
teellisina tietoina ja käyttöoikeuksissa. Tällaiset ongelmat ovat tulleet esille ko-
kemuksen kautta yritettäessä käyttää järjestelmiä tehokkaasti. Sen sijaan enim-
mäkseen BI-järjestelmien kehittäjinä toimineiden näkökulmasta haasteet ovat 
hieman erilaisia. Suunniteltaessa järjestelmää sen tekniseen toteutukseen vaa-
dittavat asiat tai käyttöoikeudet ovat voineet olleet vaikeasti saatavilla. Kehittä-
jät näkivät haasteena usein myös järjestelmän toimintaan vaadittavan datan 
keräämisen ja hyödyntämisen, datan eheyden ja samanmuotoisuuden, järjes-
telmien yhteensopivuuden ja kokonaisarkkitehtuurin. Terveydenhuollon (TER), 
sosiaalihuollon (SOS) ja IT-alan (IT) organisaatioissa työskentelevien henkilöi-
den pääajatukset ovat samoja, mutta ne näyttäytyvät heidän omien organisaati-
oidensa ja kokemuksensa näkökulmasta. Tulos on samansuuntainen Mettlerin 
ja Vimarlundin (2009) jaottelun kanssa. Kun terveydenhuollossa muista sekto-
reista poiketen kliininen ja hallinnollinen raportointi hankitaan erillisistä järjes-
telmistä, näiden näkökulmat luonnollisesti eroavat toisistaan.   

Porter (2010; Porter ym., 2016) on esittänyt, että potilaan saaman arvon tu-
lisi olla tärkeintä, kun arvioidaan digitalisaation seurauksia terveydenhuollossa. 
Myös tässä tutkimuksessa potilaalle ja asiakkaalle tuleva arvo nähtiin keskeise-
nä. Vain yhden tapauksen kohdalla haastateltava totesi, ettei hänellä ole täyttä 
varmuutta, kuinka hyvin hänen suunnittelemansa järjestelmä on palvellut asia-
kasta, koska hän ei ole päässyt seuraamaan järjestelmän käyttöä loppukäyttäjän 
näkökulmasta. Kuitenkin hänkin sanoi toivovansa, että järjestelmästä olisi ar-
voa asiakkaille.  
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7.2 Tulosten luotettavuus ja tutkimuksen rajoitteet 

Kvalitatiivisen tapaustutkimuksen kannalta seuraavat seikat ovat keskeisiä 
edellytyksiä laadukkaalle tutkimukselle: uskottavuus, luotettavuus, tietoläh-

teiden autenttisuus, validiteetti ja otostaminen (Yin, 2015).  
Luotettavuus laadullisessa tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että tutkimuksen 

data on kerätty ja tulkittu asiallisesti siten, että löydökset ja johtopäätökset ku-
vastavat tarkkaan sitä ympäristöä, jota on tutkittu. Luotettavuuden lisäämisen 
jotkut vaiheet voivat tapahtua datan keräämisen jälkeen. Kuitenkin suositelta-
vaa on varmistua datan luotettavuudesta jo aikaisin tutkimuksen suunnittelu-
vaiheessa (Yin, 2015).  

Keinoja luotettavuuden lisäämiselle voi olla useita. Yin (2015) painottaa, 
että datan tulkinnan metodien luotettavuus voi olla tärkeämpi kuin itse datan 
luotettavuus. Tämä tarkoittaa käytännössä tutkimusprotokollan ja vaiheiden 
yksityiskohtaista selostusta; kun syyt ja perustelut tutkimuksen aiheen, paikan 
ja osallisten valinnasta ja siihen liittyvistä haasteista on tehty eksplisiittisesti, 
tutkimuksen luotettavuudentunne lisääntyy. Tässä tutkimuksessa luotettavuut-
ta pyrittiin lisäämään kuvaamalla seikkaperäisesti tutkimuksen vaiheet, perus-
telut ja osallistujien valinta sekä itse tapaukset.  

Tutkimusdatan autenttisuus on oleellista luotettavuuden kannalta. Au-
tenttisuudella tarkoitetaan, että data on kerätty ja luotu tunnetuissa olosuhteis-
sa, eli sen alkuperä on tiedossa ja raportoitu. Yhteensä selonteko tutkimusme-
todeista ja datan alkuperästä auttaa vakuuttamaan lukijaa siitä, että tutkija on 
tehnyt tutkimuksessa esitetyt asiat itse ja asianmukaisesti (Yin, 2015). Tässä tut-
kimuksessa tutkimusdatan autenttisuus ja läpinäkyvyys on otettu huomioon 
raportoimalla tutkimusasetelma, haastatteluiden nauhoitustavat ja -ympäristöt 
sekä tuomalla esiin myös teknisistä syistä epäonnistunut yhden tapauksen ai-
neisto. 

Triangulaatio on laadullisessa tutkimuksessa käytetty metodi datan luo-
tettavuuden lisäämiselle. Triangulaation ajatuksena on, että datalle, tutkimustu-
lokselle tai proseduurille etsitään kolme tai useampi näkökulmaa, joiden avulla 
sen luotettavuus voidaan todentaa tai sitä voidaan vahvistaa. Triangulaatio on 
myös ajatus, joka pitäisi olla tutkimuksessa mukana alusta alkaen; ajattelutapa, 
jossa kaikkia tutkimusaspekteja varmistetaan useammalta kuin yhdeltä kantilta. 
Se kannustaa tutkimuksen laatijaa ajattelemaan ja kyseenalaistamaan tutkimus-
taan useasta eri näkökulmasta, jolloin koko tutkimuksen luotettavuus paranee 
(Yin, 2015). Tässä tutkimuksessa datalähteeni tulevat tutkimukseen osallistu-
vien asiantuntijoiden verbaalisista raporteista, jotka on saatu haastattelujen 
kautta. Tutkimuksessani hyödynsin triangulaatiota hankkimalla dataa eri nä-
kökulmista ja ottamalla monialaisen lähestymisen niin aineistonhankinnassa 
kuin tutkimuskysymyksien laadinnassakin. Tutkituissa tapauksissa haastatel-
tiin useita eri lähtökohdista olevia sosiaali- ja terveydenhuollon tai niiden järjes-
telmien asiantuntijoita. Haastateltavat olivat järjestelmien kehittäjiä ja käyttäjiä 
ja myös maantieteellisissä sijainneissa oli vaihtelevuutta.  
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Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen ja tutkimustulosten pätevyyttä. Päte-
vässä tutkimuksessa tutkija on tulkinnut tutkimusdatan oikeellisesti siten, että 
sen loppupäätelmät heijastavat ja edustavat tosimaailmaa, jota tutkimuksen 
aihe koskee. Mikään tutkimus ei ole koskaan täysin validi, mutta validiteettia 
voi silti vahvistaa ottamalla huomioon siihen liittyvät ongelmat ja haasteet (Yin, 
2015). Tässä tutkimuksessa kerättyä tutkimusdataa on analysoitu aineistolähtöi-
sesti.  Analyysin pohjalta tuloksia ja ryhmitelty ja taulukoitu tutkimuskysymys-
ten mukaisesti. Tuloksia laadittaessa on otettu huomioon kymmenessä eri tutki-
tussa tapauksessa esiintyneiden vastausten määrä, laatu ja konteksti. Vedetyt 
johtopäätökset heijastavat eri alan asiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä 
suhteutettuna alan tieteelliseen kirjallisuuteen kattavasti. Haasteiksi tiedostet-
tiin jo ennen haastatteluja muu muassa se, etteivät kaikki haastateltavat välttä-
mättä ymmärrä BI-järjestelmän määritelmää samalla tavoin kuin se on tutki-
muksessa määritelty. Tämä otettiin huomioon varmistamalla haastattelun alus-
sa, että haastateltavan käsitys BI-järjestelmästä vastaa pääosin tämän tutkimuk-
sen määritelmää. 

Yin (2015) on esittänyt seuraavat kahdeksan keinoa, joiden avulla validi-
teettiin liittyviä haasteita voidaan paremmin ottaa huomioon: 1) pitkäaikainen 
ja henkilökohtainen osallistuminen tutkimuksen kenttään ja kattavan ymmär-
ryksen hankkiminen tutkimuksen alasta, 2) hankitun datan rikkaus ja kattavuus, 
3) haastateltavien tai muiden tutkimukseen osallistujien validointi siten, että 
haastatteluissa väärinymmärrysten ja virhetulkintojen määrä pienenee, 4) inter-
ventio; tutkijan ollessa paikalla koehenkilöt saattavat käyttäytyä eri tavalla, 5) 
poikkeavien ja vastakkaisten tutkimusten etsiminen, jotta oman tutkimuksen 
tulokset voidaan kyseenalaistaa eri näkökulmista, 6) triangulaatio eli useiden 
datalähteiden käyttö, 7) täsmällisten numeroiden käyttäminen sen sijaan, että 
annetaan suuntaa-antavia määräsanoja kuten harva, usea ja tyypillinen sekä 8) 
vertailu; eksplisiittinen tulosten vertailu eri tutkimusasetelmissa, ryhmissä ja 
tilanteissa antaa laajemman käsityksen tutkittavasta ilmiöstä.  

Tässä tutkimuksessa validiteettia pyrittiin varmistamaan edellä mainituis-
ta keinoista tavoilla 1, 2, 3, 5, 6, ja 7. Kohdan 1 osalta olen tehnyt pitkäaikaista ja 
henkilökohtaista perehtymistä tutkimuskenttään perehtymällä monipuolisesti 
alan kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen ja myös seuraamalla ajankohtaisia 
uutisia terveydenhuollon IT-järjestelmistä, kuten Apotti-keskustelua. Tein myös 
ennen varsinaista tutkimusta pilottitutkimuksen (alaluku 4.2.1). Lisäksi minulla 
on omakohtaista kokemusta nuoremman BI-konsultin työstä.  Kohdan 2 osalta 
pyrkimyksenä oli hankitun datan rikkaus ja kattavuus, mihin pyrittiin haasta-
teltavien monipuolisuudella. Kohdan 3 osalta pyrittiin virhetulkintojen vähen-
tämiseen antamalla tapauskuvaukset haastateltavien tarkistettaviksi. Kohdan 5 
osalta selvitin nykyjärjestelmien haasteita ja ongelmia sekä perehdyin näitä 
koskevaan kirjallisuuteen. Kohdan 6 osalta useiden datalähteiden käyttöön py-
rin siten, että valitsin haastateltaviksi erilaisia haastateltavia erilaisista organi-
saatioista. Kohdan 7 osalta käytin täsmällisiä numeroita raportoidessani moni-
tapaustutkimuksen tuloksia. 
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Tapaustutkimuksessa laatu määräytyy Yinin (2014, s. 45 – 46) mukaan nel-
jän seuraavan kriteerin kautta: käsitevaliditeetti, sisäinen validiteetti, ulkoi-

nen validiteetti ja reliabiliteetti. Käsitevaliditeetilla tarkoitetaan sitä, löyde-
täänkö oikeat operationaaliset mittarit tutkittaville käsitteille. Käsitevaliditeetin 
kannalta on keskeistä, miten onnistutaan kehittämään riittävä ja oikeanlainen 
mittaristo ja sellaisia tiedonhankintamenetelmiä, etteivät tutkijan subjektiiviset 
käsitykset vaikuta liikaa ja tuota ainoastaan tutkijan ennakko-oletuksia vahvis-
tavia tuloksia (Yin, 2014, s. 46). Käsitevaliditeetin varmistamiseksi tutkijan pitää 
olla varma kahdesta seikasta: 1) tutkittavan ilmiön määrittely spesifein käsittein 
suhteuttaen ne tutkimuksen alkuperäisiin tavoitteisiin ja 2) operationaalisten 
mittojen tunnistaminen, jotka sopivat näihin käsitteisiin. Käsitevaliditeetti siis 
kuvaa tarkkuutta, jolla tapaustutkimuksen mittaukset heijastavat tutkittavia 
käsitteitä (Yin, 2014, s. 238). Tässä tutkimuksessa keskeisiksi käsitteiksi on valit-
tu alan kirjallisuudesta johdetut käsitteet kuten arvonluonnin ilmenemismuoto 
ja niiden pääluokat. BI-järjestelmä on määritelty yleisimpien tunnettujen määri-
telmien mukaan. Tutkittujen tapausten haastatteluissa käytetyt termit, kuten 
tarve järjestelmille täsmentyi haastatteluista saadun aineiston pohjalta.  

Sisäisellä validiteetilla tapaustutkimuksessa tarkoitetaan syy-
vaikutuslinkin (cause-effect link) vahvuutta, joka määräytyy osittain sen kautta, 
että osoitetaan virheellisten yhteyksien olemassaolo ja hylätään kilpailevat hy-
poteesit (Yin, 2014, s. 239). Kuvailevassa tapaustutkimuksessa sisäinen validi-
teetti tarkoittaa sitä, onko tutkimuksen johtopäätösten teossa otettu huomioon 
kilpailevat hypoteesit ja harhaanjohtavat selitykset. Tässä tutkimuksessa har-
haanjohtavia tutkimuksia tai hypoteeseja oli vaikea löytää. Tutkimuksen tarkoi-
tus oli kartoittaa, missä määrin tutkittujen tapausten BI-järjestelmien arvon-
luonti terveydenhuollossa vastaa kirjallisuudessa esiintyneitä arvon ilmene-
mismuotoja. Tutkimus ei siis varsinaisesti kilpaillut muiden tulosten kanssa, 
vaan pyrki tarkentamaan ja laajentamaan niitä tarkastelemalla ja luokittelemalla 
haastateltavat tapaukset monipuolisesti. Varsinaisia syy-seuraussuhteita ei täs-
sä tutkimuksessa oleteta. 

Ulkoinen validiteetti tapaustutkimuksessa tarkoittaa sitä, missä määrin 
tutkimuksen tulokset voidaan yleistää analyyttisesti muihin tilanteisiin kuin 
niihin, joita kussakin tutkimuksessa on tutkittu (Yin, 2014, s. 239). Analyyttinen 
yleistäminen tarkoittaa logiikkaa, jolla tapaustutkimuksen löydökset voidaan 
laajentaa tilanteeseen, jotka ovat alkuperäisen tapaustutkimuksen ulkopuolella 
perustuen samanlaisten käsitteiden tai teorioiden relevanssiin. Analyyttinen 
yleistäminen on tilastollisen yleistämisen kontrasti. Tämän tutkimuksen ulkoi-
nen validiteetti varmistettiin valitsemalla haastateltavat tapaukset laajalta, mut-
ta yleispätevältä skaalalta. BI-järjestelmien hyödyt, haasteet ja tarpeet olivat ole-
tettavasti enemmän tai vähemmän universaaleja. Arvonluonnin ilmenemis-
muodot sopivat myös moneen eri kontekstiin. Ei ole esteitä, etteikö samoja tu-
loksia voisi siirtää esimerkiksi toiseen sairaalaan tai sosiaalihuollon organisaa-
tioon, jossa on käynnissä järjestelmäuudistus tai selvitys uudistuksen tarpeen 
tunnistamiselle. Täytyy tosin ottaa huomioon, millaisia järjestelmiä on jo val-
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miiksi olemassa ja sopeuttaa löydösten analyyttinen yleistäminen niiden mu-
kaan. 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tapaustutkimuksen konsistenssia ja toteu-
tuksen toistettavuutta. Samalla tavalla toteutettu tutkimus muiden tutkijoiden 
toimesta tulee siis päätymään samankaltaisiin tuloksiin ja johtopäätöksiin kuin 
alkuperäinen tutkimus (Yin, 2014, s. 48, 240). Reliabiliteetin tavoitteena on mi-
nimoida tutkimuksen virhelähteet ja vääristymät. Edellytys tälle on, että tutki-
muksen toteutus on dokumentoitava seikkaperäisesti. Tämän tutkimuksen tar-
kat löydökset riippuvat jälleen siitä, millaisia järjestelmiä tutkimusympäristössä 
on ennestään käytössä. Yksityiskohtaiset havaitut erot ja tarpeet saattavat vaih-
tua, mutta ne ovat luultavasti luokiteltavissa pääsääntöisesti samoihin pääluok-
kiin kuin mitä tässä tutkimuksessa on käytetty. Reliabiliteetin lisäämiseksi 
kaikki tämän tutkimuksen vaiheet on selostettu seikkaperäisesti pääluvussa 4. 

Otostaminen laadullisessa tutkimuksessa tarkoittaa tutkimusdatan yksi-
kön kuten haastateltavien määrän ja laadun valintaa. Tutkimuksen tekijän pitää 
aina valita sopiva otanta, jotta kerätty data vastaa mahdollisimman hyvin tut-
kimuksen aihetta. Kaksi otannan valinnan haastetta ovat oikeanlaisten datan 
keruun yksiköiden valinta ja perustelu tutkimusta varten sekä datan keruun 
yksiköiden määrän valinta (Yin, 2015, s. 93 - 95). Tutkimukseen saatiin mukaan 
hyviä informantteja, jotka tunsivat terveydenhuollon BI-järjestelmiä monipuoli-
sesti. Tässä tutkimuksessa otanta oli hyvin perusteltu tutkimuskysymyksiä aja-
tellen. Haastateltavien määrässä otettiin huomioon vastausten saturaatio. Vas-
tauksissa alkoi näkyä jo paljon yhtäläisyyksiä, mutta vastaukset erosivat kui-
tenkin vastaajajoukon monipuolisten taustojen ansiosta hyvin. Haastateltavien 
eroavat kokemus- ja ympäristötekijät toivat vastauksiin uusia ulottuvuuksia ja 
auttoivat pitämään otannan laadukkaana.  

Tutkimusta rajoittaviksi tekijöiksi voidaan arvioida muutamia, lähinnä 
tutkittaviin tapauksiin liittyviä seikkoja. Mikäli tutkijalla olisi ollut paremmat 
resurssit käytössään, haastateltavia olisi voinut etsiä entistä laajemmalta asian-
tuntijoiden skaalalta ympäri Suomea. Terveydenhuollon tapausten haastatelta-
vat sijoittuivat enimmäkseen erikoissairaanhoitoon. Myös perusterveydenhuol-
lon tapauksia olisi voinut olla mukana paremmin. Yksi haastattelu jäi kokonaan 
hyödyntämättä teknisten ongelmien takia.  

7.3 Käytännön johtopäätökset 

Tässä käsitellään mahdollisia käytännön johtopäätöksiä ja sovelluksia, joita tä-
män tutkimuksen tuloksista voidaan tehdä. BI-järjestelmien tarpeiden kartoit-
taminen terveydenhuollossa osoitti ja auttoi tunnistamaan yksittäisiä piirteitä, 
jotka tapausten nykyisissä järjestelmissä oli vialla. Datan visualisointi niin jär-
jestelmien käytössä kuin kehityksessä oli usein suuri ongelma. Kun tiedetään, 
millaista tietoa näytöllä pitäisi näkyä, se voidaan ottaa huomioon järjestelmäke-
hityksessä. Eri tasojen ja eri ammattialojen työntekijät tarvitsisivat hyvin pitkäl-
le yksilöllistetyt näkymät työtehtäväänsä varten, jotta kaikki tarvittava tieto oli-
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si saatavilla nopeasti ja luotettavasti. Päätöksenteon tasolla tarkoituksenmukai-
nen tietojen visualisointi on tiedolla johtamista parhaimmillaan. Asiantuntijata-
solla esimerkiksi lääkäreiden tietouden lisääminen hoidon vaiheiden kustan-
nuksista voisi korottaa kynnystä lähettää potilas ilman kunnollista tutkimusta 
erikoislääkärille. Voi selvitä, että vaiva voisi olla hoidettavissa perusterveyden-
huollossa ilman erikoislääkärin osaamista, jolloin säästetään paljon niin poti-
laan kuin sairaalankin aikaa ja rahaa. 

Potilas-, asiakas- ja käyttäjäkeskeisyyden korostaminen järjestelmissä ja 
prosesseissa tarkoittaa niin kirjallisuuden kuin tämän tutkimuksenkin perus-
teella parempaa laatua ja lyhyempiä prosessin suoritusaikoja. Hoidon ja sosiaa-
lihuollon lomakkeiden virheiden mahdollisuus vähenee, kun järjestelmien 
suunnittelussa otetaan huomioon sujuvampi käytettävyys, yksilöitävä käyttö-
liittymä, nopeammin toimivat tietovarastot ja tarkoituksenmukainen järjestel-
mäintegraatio. Käytännössä potilas voi syöttää paljon tietoa ja seurata hoitopol-
kuaan itse kotonaan. Sosiaalihuollon asiakas voi seurata lomakkeiden etenemis-
tä kotoa, kun kaikki on seurattavissa reaaliajassa. Ammattilaiset tekevät vä-
hemmän virheitä, kun tietoa ei tarvitse syöttää moneen eri järjestelmään, vaan 
yksi kerta riittää.  

Tutkimuksen perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta näyt-
tää suhtautuvan pääosin positiivisesti BI-järjestelmiin ja niiden mahdollistamiin 
hyötyihin. Järjestelmien tuoma arvo on parhaimmillaan moninaista ja heijastuu 
ammattilaisten, potilaiden ja asiakkaiden arkeen positiivisella tavalla kuiten-
kaan hoidon tai sosiaalipalveluiden laatua huonontamatta. Myös kasvava yh-
teistyö terveyden- ja sosiaalihuollon järjestelmien välillä on mahdollista ja suo-
tavaa. 

Uhkiksi voidaan todeta järjestelmien käyttöönotto keskeneräisenä (Hel-
singin Sanomat 21.3.2019), testaamisen puute, liian tiukat aikataulut, liian suu-
rien kokonaisuuksien luominen tai uudistaminen kerralla ja yksityisen tiedon 
tietoturvariskit. Myös liiallinen trendien seuraaminen voi olla haitallista. Katta-
vaan järjestelmien integraatioon ei riitä syyksi se, että muutkin tekevät näin. 
Integraation lopputuloksena täytyy muodostua järkeviä ja toimivia kokonai-
suuksia, eikä pitäisi integroida vain integroinnin vuoksi. Myös kustannusten 
hallintaan on syytä kiinnittää huomiota järjestelmien suunnittelu- ja tilausvai-
heessa. 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan tehdä se johtopäätös, että tarkoi-
tuksenmukaisia BI-järjestelmiä tulisi ottaa käyttöön terveydenhuollossa yhä 
enemmän. Järjestelmien suunnittelussa tulee ottaa huomioon potilas-, asiakas- 
ja käyttäjälähtöisyys.  

7.4 Jatkotutkimusaiheita 

Tämän tutkimuksen pohjalta jatkossa aihetta voisi lähestyä esimerkiksi tervey-
denhuollon uuden BI-järjestelmän suunnittelun ja käyttöönoton kannalta. Tulisi 
tutkia, vastaavatko suunnittelussa painotetut toiminnot sitä, mitä käyttäjät tar-
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vitsevat työnsä tehokkaaseen tekemiseen erityisesti terveydenhuollon konteks-
tissa ja onko suunnittelu potilas- ja käyttäjälähtöistä. Asiaa voisi tutkia yhdessä 
käyttäjien, kuten lääkäreiden ja potilaiden sekä kehittäjien kanssa seuraten vai-
he vaiheelta, missä kehitettävien toimintojen rajoitukset tulevat vastaan. 

Toinen esimerkki jatkotutkimuksesta voisi olla tapausten taustojen ja 
haasteiden sekä arvonluonnin yhteyksien systemaattinen tarkastelu. Tähän tut-
kimukseen liittyvät tulokset ovat lähinnä suuntaa-antavia tämän suhteen. Jatko-
tutkimuksen avulla henkilöiden työkokemuksen, työroolin ja työorganisaation 
yhteyksiä arvonluontiin ja järjestelmien koettuihin haasteisiin voitaisiin selvit-
tää tarkemmin esimerkiksi laajalla kyselytutkimuksella. 

Jatkotutkimuksella voitaisiin myös testata tässä tutkimuksessa luodun 
alustavan BI-järjestelmien arvonluonnin muotojen välisiä suhteita koskevan 
mallin (Kuvio 6) yleistettävyyttä. Laajemman otoksen pohjalta voitaisiin tehdä 
määrällistä tilastollista analyysiä eri arvonluonnin muotojen suhteista.    

7.5 Yhteenveto 

Terveydenhuollossa kerätään suuria määriä potilaiden hoitoon liittyvää kliinis-
tä ja taloudellishallinnollisdataa. Kuitenkaan tätä dataa ei hyödynnetä riittävästi 
päätöksenteon ja kehittämisen pohjana. Ratkaisuksi tähän on ehdotettu liike-
toimintatiedon hallintajärjestelmien (Business Intelligence Systems, BIS) käyt-
töönottoa. BI (Business Intelligence) -järjestelmät tarjoavat päätöksentekoa tu-
kevaa tietoa, ja parhaimmillaan voivat luoda moninaista arvoa organisaatioissa. 
Tämän pro gradu –tutkielman tavoitteena on tarkastella ja kuvata liiketoiminta-
tiedon hallintajärjestelmien arvonluontia terveydenhuollossa. Arvonluontia 
tarkasteltiin arvonluonnin ilmenemismuotojen sekä BI-järjestelmien syiden, 
tarpeiden ja haasteiden näkökulmasta. Tutkielman taustaosassa tarkastellaan 
aiemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta, miten BI-järjestelmiä on tutkittu, 
määritelty ja hyödynnetty yleisesti ja erityisesti terveydenhuollossa. BI-
järjestelmät ymmärrettiin tässä tutkimuksessa laajaksi valikoimaksi teknologioi-
ta, sovelluksia ja prosesseja, joita käytetään ensisijaisesti reaaliaikaiseen datan 
keräämiseen, varastointiin, analysointiin ja raportointiin. Tutkimusongelmat 
olivat seuraavat: 1) Millaisia liiketoimintatiedon hallintajärjestelmäkokonai-
suuksia (tapauksia) voidaan tunnistaa terveydenhuollossa? 2) Millaisia arvon-
luonnin ilmenemismuotoja liiketoimintatiedon hallintajärjestelmät tarjoavat 
terveydenhuollossa? 3) Millaisia tarpeita nähdään liiketoimintatiedon hallinta-
järjestelmille terveydenhuollossa? 4) Millaisia tapauskohtaisia eroja nähdään 
liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien koetuissa tarpeissa terveydenhuollossa?  

Tutkimusstrategiana käytettiin monitapaustutkimusta. Tutkimusaineisto 
kerättiin haastattelemalla 12 tietojärjestelmien kehittäjää ja/tai käyttäjää, joilla 
oli kokemusta sosiaali- tai terveydenhuollon BI-järjestelmistä. Haastattelun 
pohjalta tehtiin kuvaukset kymmenestä tapauksesta. Tutkimuksen luotettavuu-
den lisäämiseksi ja eettisyyden varmistamiseksi nämä lähetettiin tarkistettavak-
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si haastateltaville. Tutkimusaineiston analyysissä käytettiin laadullista sisäl-
lönanalyysiä ja tapausten pohjalta analyysi tehtiin aineistolähtöisesti.  

Arvonluonnin ilmenemismuotoja koskevat tulokset osoittivat, että BI-
järjestelmien tarjoamat arvon ilmenemismuodot olivat moninaisia. Tarkastel-
tiinpa BI-järjestelmistä syntyvää arvoa siltä kannalta, miten arvon ilmenemis-
muodot esiintyivät tutkituissa tapauksissa tai siltä kannalta, kuinka monta mai-
nintaa kussakin arvonluonnin pääluokassa oli, tärkeimmiksi arvonluonnin il-
menemismuodoiksi nousivat päätöksenteon laadun ja organisaation talouden ja 
suorituskyvyn parantuminen sekä asiakkaalle/potilalle tuleva arvo. Myös tie-
don parempi hyödyntäminen, toiminnallisen tehokkuuden paraneminen ja jär-
jestelmien integraatio esiintyivät arvonluonnin muodoissa.  

Suurimmat tarpeet, puutteet ja haasteet, jotka perustelivat BI-järjestelmän 
hankintaa, olivat tämän tutkimuksen tulosten mukaisesti aiempien järjestelmien 
prosessien automaation puute ja järjestelmän toimintojen riittämättömyys. 
Toimintojen puutteita on ollut esimerkiksi aikataulutuksen ja suunnittelun vai-
keus, kehitystä varten vaadittavien testialustojen puute ja tavallisten hakutoi-
mintojen puute esimerkiksi potilastietojärjestelmissä. Lisäksi valmiiksi täytetty-
jä digitaalisia pohjia eri hoidoille tai lomakkeille ei ole ollut saatavilla riittävästi, 
mikä nopeuttaisi ammattilaisten tekemää työtä huomattavasti erityisesti sairaa-
la- ja sosiaalietuusjärjestelmissä. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollonhuollon 
näkökulmasta haasteena nähtiin asiakas- ja potilaslähtöisyyden puute. Vastaa-
vasti lääkärien näkökulmasta aikaisemmat järjestelmät ovat olleet joko liian hal-
lintokeskeisiä tai hoitoon vaadittavat toimet ovat puuttuneet kokonaan järjes-
telmästä.  

Tarpeina ja haasteina tuli esille myös tietojen visualisoinnin sekä oikean-
laisten raporttien tai näkymien saatavuuden ongelmat. Aikaisemmissa järjes-
telmissä on ollut selvästi liikaa käsin syötettävää tai analysoitavaa dataa, mikä 
on lisännyt turhan työn ja virheiden määrää. Puutteet ovat olleet seurausta mo-
nesta seikasta, jollaisina tuli esille datan yhteensopimattomuus, vaikeus yhdis-
tellä eri järjestelmien toimintoja, vaikeus tunnistaa, mitä keskeistä dataa mil-
loinkin tarvitaan ja vaikeus toimittaa tieto näkyville mahdollisimman reaaliai-
kaisesti. Visualisointi on ollut useissa järjestelmäkokonaisuuksissa toki mahdol-
lista, mutta se on vaatinut paljon käsityötä. Ongelmia on tullut muun muassa 
keskeisen datan paikantamisessa, sen yhdistämisessä muuhun tietoon, datan 
formaattien normalisoinnissa ja käyttöoikeuksien hallinnassa.  

Kun tarkasteltiin tapausten taustojen yhteyksiä koettuihin haasteisiin, 
käyttäjillä ja kehittäjillä haasteet painottuivat hieman eri tavoin. Käyttäjillä ko-
rostuivat käytettävyyden haasteet, kun taas kehittäjillä enemmän tekniset haas-
teet. Tyypillisesti käyttäjän roolissa toimivat osasivat kuvailla hyvin käyttäjän 
näkökulmasta, missä järjestelmän ongelmat sijaitsevat. Käyttäjille ongelmat nä-
kyivät esimerkiksi järjestelmän toiminnan hitautena, datan laadussa, tietojen 
vaikeana saatavuutena, oikeanlaisten raporttien laatimisen vaikeutena, puut-
teellisina tietoina ja käyttöoikeuksissa. Tällaiset ongelmat ovat tulleet esille ko-
kemuksen kautta yritettäessä käyttää järjestelmiä tehokkaasti. 
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Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan seikkaperäisesti ja esitetään tu-
losten pohjalta käytännön johtopäätöksiä. Tutkimuksen tulosten pohjalta esite-
tään hypoteettinen malli arvonluonnin muotojen välisistä suhteista. Myös ehdo-
tuksia jatkotutkimuksesta tehdään.   
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LIITE 1: HAASTATTELUPYYNTÖ 

      
Arvoisa vastaanottaja, 
 

Olen Jyväskylän yliopiston Tietojärjestelmätieteen graduopiskelija. Graduni 
ohjaaja on yliopistonopettaja Eetu Luoma (eetu.luoma@jyu.fi).  

 
Graduni aiheena on liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien arvonluonti sosi-
aali- ja terveydenhuollossa. Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmillä eli BI-
Järjestelmillä (Business Intelligence) tarkoitetaan suurien datamäärien käsitte-
lyyn, raportointiin ja analysointiin tarkoitettuja faktapohjaisia ajantasaisia kehit-
tyneitä IT-järjestelmiä, teknologiota ja työtapoja.  

 
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää käsityksiänne siitä, millaista arvoa BI-
järjestelmät voivat luoda, sekä millaisia mahdollisuuksia ja haasteita liittyy nii-
den suunnitteluun ja käyttöön. Olisin erittäin kiitollinen, jos voisin haastatella 
teitä näistä kysymyksistä. Haastattelu vie aikaa puolisen tuntia. 

 
Tutkimukseni tuloksia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-
telmien kehitystyössä. 

 
Tutkimusaineiston käsittelyssä noudatetaan Jyväskylän yliopiston ja tutkimus-
eettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita ja suosituksia. Aineisto käsitellään 
ehdottoman luottamuksellisesti.  

 
Annan mielelläni lisätietoja ja vastaan kysymyksiinne. 

 
Toivon yhteydenottoa haastatteluajan sopimista varten.  

 
 
Tuomas Eteläpelto 
Kauppatieteiden kandidaatti 
Jyväskylän yliopisto, tietojärjestelmätiede 
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LIITE 2: HAASTATTELURUNKO 

Haastattelurunko: Teemat ja niihin liittyvät kysymykset  
 

1) Taustatiedot haastateltavasta 

 
Sukupuoli: mies / nainen 
Koulutus (taso) ________________________________ 
Tutkinto ______________________________________ 
 
Tehtävänimike ja asema organisaatiossa  
 
Onko esimiesasemassa? 
 
Työkokemus omalta alalta summittaisesti (alle 2 v. 2-5 v., 5-10, yli 10 v.) 
 
Kauanko toiminut nykyisessä työtehtävässä? 
 

2) Kokemus BI-järjestelmistä 

 
Kokemus BI-järjestelmistä, mistä? 
 
Millaisia BI-pohjaisia järjestelmiä olet käyttänyt? 
 
Millaisia BI-pohjaisia järjestelmiä olet kehittänyt? 
 
Millaisten BI-pohjaisten järjestelmien parissa työskentelet nykyisin? 
 
Miten järjestelmän tavoitteet on määritelty suunnitteluvaiheessa? 
 
Ketkä osallistuivat järjestelmän suunnitteluun? 
 
Millaista dataa järjestelmässä käytetään? 
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3) Arvonluonti 
 
Millasta hyötyä ajattelet järjestelmän tuottavan sen käyttäjille?  
 
 
Missä määrin mielestäsi järjestelmän avulla voidaan parantaa: 

1. päätöksenteon laatua 
 

2. tiedon hyödyntämisen keinoja 
 

3. organisaation taloutta ja suorituskykyä 
 

4. toiminnallista tehokkuutta ja prosessien nopeutumista 
 

5. järjestelmien integraatiota 
 

6. arvoa potilaalle / asiakkaalle 

 

4) Haasteet ja ongelmat 

Millaisia haasteita ja ongelmia BI-järjestelmien hyödyntämiseen mielestäsi liit-
tyy? 
 
Onko järjestelmän toimintaan tarvittavan datan hankkiminen haasteellista? 
 
Eettiset ongelmat 
 
Millaisia haasteita järjestelmät tuovat tietoturvan kannalta? 
 
Tekeekö järjestelmä mielestäsi sitä, mitä siltä odotetaan? 
 
Jos ei tee, niin miksi? 
 
Miten järjestelmän saisi mielestäsi toimimaan paremmin? 
 
Vapaa sana 

Avoin tilaisuus visiointiin ja toiveisiin IT-järjestelmiä ja digitalisaatiota koskien 


