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Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueet ovat jatkuvassa muutoksessa. Uusia 
hoitokäytäntöjä ja hoitomenetelmiä tulee markkinoille ja niitä hyödynnetään 
asiakkaiden ja potilaiden hoitamisessa. Palveluketjut voidaan nähdä 
prosessiketjuina, jotka koostuvat niin hoidollisista kuin myös organisatorisista 
prosesseista. Palveluketjujen tavoitteena on muun muassa tuottaa hoitoa saavalle 
henkilölle yhtenäinen kuva hänen saamastansa hoidostansa. Palveluketjujen 
hyödyntämisellä voidaan saavuttaa myös muitakin hyötyjä kuten esimerkiksi 
hoitotyössä tapahtuvan variaation laskemista ja uusien hoitokäytänteiden 
jalkauttamisessa organisaatioon. Palveluketjujen läpinäkyvyys tietohallinnolle 
on ollut Apotti hankkeen alkuvaiheessa vajanaista. Tämän tutkimuksen 
tarkoituksena oli selvittää miten palveluketjut näyttäytyvät tietohallinnolle ja 
minkälaisia haasteita tietohallinto voi kohdata palveluketjujen järjestelmätuen 
tuottamisessa. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa keskityttiin tietohallintoon 
ja palveluketjuihin. Näiden lisäksi teoriaosuudessa käsiteltiin myös 
palveluketjuja tietohallinnon näkökulmasta.  Tutkimuksen tutkimuskysymykset 
esitettiin seuraavissa muodoissa: miten palveluketjurakenne ja sen vaatimukset 
näkyvät tietohallinnolle ja millaisia haasteita liittyy palveluketjun 
järjestelmätuen tuottamiseen? Tutkimus suoritettiin laadullisella 
tutkimusotteella ja aineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla. Aineiston 
analysointiin tehtiin teemoittelun avulla. Tutkimuksen teemahaastatteluihin 
osallistui viisi työntekijää Apotin tietohallinnosta, jossa he työskentelevät johtaja-, 
esimies tai asiantuntija-tehtävissä. Tutkimustulokset osoittivat palveluketjujen 
olevan haasteellisia tietohallinnon näkökulmasta. Palveluketjut vaativat 
tietohallinnolta toiminnan syvällistä ymmärtämistä ennen kuin niitä voidaan 
tukea tehokkaasti tietojärjestelmien avulla. Palveluketjut näyttäytyvät 
tietohallinnolle muun muussa uniikkeina ja organisaatiokohtaisina 
prosessiketjuina, joiden sisältämät prosessit ovat varsin tietointensiivisiä. 
Kohdatut haasteet keskittyivät muun muassa toiminnan ymmärtämiseen ja 
toimialueiden pirstaloituneeseen järjestelmäkenttään. Tunnistamalla ja 
tiedostamalla haasteet palveluketjujen järjestelmätuen tuottamisessa, Apotin 
tietohallinto voi tehostaa toimintaansa ja täten tuottaa laadukasta tukea 
toiminnan tarpeisiin. 
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ABSTRACT 

Grönlund, Patrick 
Challenges of providing critical pathway’s system support from the IT-manage-
ment’s point of view  
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2019, 87 pp. 
Information Systems Science, Master’s Thesis) 
Supervisor: Seppänen, Ville 

Social and health care domains are in constant change. New clinical practices and 
treatment methods will emerge to the market and those will be used in the care 
process of customers and patients. Critical pathway can be viewed as a chain of 
processes, which includes medical treatment and organizational processes. One 
of the goals of the critical pathways is to create a consistent image of the care for 
the person who is under care. By using critical pathway, other benefits can also 
be achieved such as for example reducing variations in the care process and im-
plementing new clinical practices into the organizations. Critical pathways visi-
bility to Apotti’s IT-management have been deficient in beginning of the Apotti 
project. Purpose of this research was to find out how IT-management sees these 
critical pathways and what kind of challenges IT-management might face when 
providing system support for critical pathways. Literature review focused on IT-
management and critical pathways. In addition to this, critical pathways from 
the IT-management perspective were also studied. The study’s research question 
was as follows: how critical pathway’s structure and its requirements will be 
shown to IT-management and what kind of challenges IT-management is facing 
when providing system support for the critical pathways. The study was con-
ducted with qualitative research approach and material was collected through 
theme interviews. Gathered material was analyzed by using theming method. 
Five employees from Apotti’s IT-management department were participating to 
study’s theme interviews. Interviewed employees were working as director, 
manager or expert positions. Results revealed that critical pathways are challeng-
ing from the IT-managements perspective. Critical pathways require deep un-
derstanding of the business before the systems support for them can provided by 
IT-management. From the IT-management’s perspective, critical pathways can 
be viewed as unique and organization specific chain of processes, whose pro-
cesses are very information sensitive. Encountered challenges were focusing on 
understanding of the business and domains’ shattered system environment. By 
recognizing and be aware of the faced challenges of the critical pathways system 
support, Apotti’s IT-management can improve its functions and provide high 
quality support for needs of the business.  
 

Keywords: critical pathway, IT department, system support, social care, health 
care, process chain, customer patient 
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1 JOHDANTO 

Tutkielma käsittelee kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallista 
integraatiotyötä Apotti-hankkeessa. Tutkielman sponsorina toimii Apotti. Apotti 
on toiminnanmuutoshanke, jonka tavoitteena on muun muassa sosiaali- ja 
terveydenhuollon prosessien yhtenäistäminen. Prosessien yhtenäistämisellä 
luodaan toiminnallisia integraatioita eli palveluketjuja, jotka läpileikkaavat 
olemassa olevia sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseja. Apotissa 
palveluketjujen tavoitteena on tuottaa asiakkaalle asiakkaan näkökulmasta 
tarkasteltuna yhtenäinen ja selkeä kuva hänen saamastaan palvelusta tai 
hoidostansa (Apotti, 2014). Palveluketjut voivat koostua yksittäisistä tai sarjassa 
toimivista sosiaali- tai terveydenhuollon prosesseista. Palveluketjut ovat Apotin 
toiminnallisen puolen prosessiketjuina ja näitä tuetaan tietojärjestelmillä, joita 
Apotin tietohallinto hallitsee, ylläpitää ja kehittää. 

Tutkielmassa käsitellään palveluketjuja tietohallinnon näkökulmasta. Täten 
tutkielman keskeisiä käsitteitä ovat palveluketju ja tietohallinto, joita molempia 
käsitellään tarkemmin omissa luvuissansa tutkielmassa. Nykyaikaisen 
tietohallinnon rooli organisaatiossa on mahdollistaa ja tukea organisaation 
toimintaa niin, että organisaatio voisi suoriutua sille asetuista vaatimuksista 
mahdollisimman tehokkaasti saavuttaen omat tavoitteensa (Haes & Grembergen, 
2009). Jotta tietohallinto voisi suoriutua sille asetetuista tavoitteista, on sen 
ymmärrettävä organisaation toimintaa ja osallistuttava sen kehittämiseen 
aktiivisesti. Apotti hankkeen lähtökohtana on ollut se, että palveluketjujen 
läpinäkyvyys ja niiden toteutuminen niin kliinisessä kuin myös toiminnan 
arjessa on ollut puutteellista. Tilanteen korjaaminen on ollut kuitenkin hankkeen 
keskiössä ja siihen on paneuduttu asianmukaisella tavalla (Apotti, 2014 & Logy, 
2019). Tästä voidaan johtaa tutkielman ensimmäinen tutkimuskysymys, joka on: 
1) Miten palveluketjurakenne ja sen vaatimukset näkyvät tietohallinnolle ja sen 
jatkokysymys: 2) Millaisia haasteita liittyy palveluketjun järjestelmätuen 
tuottamiseen?  

Tutkielmassa käytetään kvalitatiivista tutkimusmenetelmää ja tämän  
lisäksi suoritetaan teemahaastattelut, joihin osallistui viisi henkilöä Apotin 
tietohallinnosta. Tutkielman kirjallisuuskatsausosiossa paneudutaan 
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palveluketjun ja tietohallinnon taustalla oleviin teorioihin, määritelmiin, 
tavoitteisiin ja hyötyihin. 

Palveluketju käsitteellä on useita englanninkielisiä vastineita ja näiden 
määritelmät saattavat hieman erota toisistaan riippuen käsitteen käyttäjästä, 
käyttötilanteesta ja käyttötarkoituksesta. Palveluketju on sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimialan ammattikäsite ja tämän vuoksi sen määritteleminen 
tietojärjestelmätieteen tutkielmassa on ensiarvoisen tärkeää sen toimiessa 
eräänlaisena lainasanana.  Kuviossa 1 esitetään tutkimusten keskeisten 
käsitteiden väliset suhteet. Tunnistettuja käännöksiä palveluketjulle ovat 
seuraavat: ”critical pathway”, ”clinical pathway”, ”care pathway” ja ”integrated 
care pathway”. Tutkielman kirjallisuuskatsausta suorittaessa hakutermeinä 
käytettiin edellä mainittuja vastinpareja palveluketjulle ja hakupalveluina 
käytettiin Google Scholaria, ACM Digital Librarya, Aisel ja IEEE Xploreria. 
Ennen artikkelin valitsemista tutkielman lähteeksi, artikkelista luettiin sen 
tiivistelmä ja tarkastettiin täten sen sopivuus tutkielmaan. Tutkielma rajataan 
käsittelemään palveluketjuja Apotin tietohallinnon kontekstissa.  
 

 
KUVIO 1 Tutkielman keskeisten käsitteiden väliset suhteet 
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2 TIETOHALLINTO JA SEN ROOLI 
ORGANISAATIOSSA 

Tietohallinnon rooli organisaatioissa on muuttunut vuosien saatossa 
(Grembergen, Haes, & Guldentops, 2004). Erilaisten tietojärjestelmien kuten 
esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmien (Enterprise Resource Planning, ERP), 
asiakkuudenhallintajärjestelmien (Customer Relationship Management, CRM) ja 
toimitusketjun hallintajärjestelmien (Supply Chain Management, SCM) 
(Ramdani, Chevers & Williams, 2013) käyttöönoton myötä, tietohallinnon rooli 
organisaatiossa on muuttunut merkittävästi. Tietohallinto nähdään nykyään 
keskeisessä roolissa organisaatiossa ja sen tavoitteet ovat muuttuneet selkeän 
kilpailukyvyn takaajaksi entistä kilpailu alttiimmassa maailmassa. Tietohallinto 
yleensä liitetään organisaatiopuussa hyvinkin lähelle organisaation ylintä johtoa, 
koska se nähdään organisaation strategisena voimavarana (Haes & Grembergen, 
2009). Informaatioteknologian (IT:n) tuoman arvon tuoton perimmäiset 
periaatteet ovat toimitus ajallaan, budjetissa pysyminen ja saavuttaa edellä 
mainitut luvatut hyödyt. Organisaation näkökulmasta nämä periaatteet 
kääntyvät usein kilpailuetuun, tuotteen tai palvelun nopeampaan 
toimittamiseen, asiakastyytyväisyyteen kasvamiseen, asiakkaan odotusaikaan 
laskemiseen ja työntekijän tuottavuuden ja lopulta kannattavuuden kasvamiseen. 
(Grembergen, Haes, & Guldentops, 2004). Tietohallinto itsessään on laaja-alainen 
käsite ja voidaan määritellä koostuvan hallinnollisista periaatteista tiedon 
hankintaan, järjestämiseen, hallintaan, levittämiseen ja käyttöön. Tietohallinnolla 
on siis tärkeä tehtävä organisaation toiminnallisen tehokkuuden edistämisessä 
tiedon arvon, laadun ja käyttämisen avulla (Choo ym., 2006). Erilaisten 
tietojärjestelmien hyödyntäminen ja kehittäminen osana organisaation toimintaa 
vaatii asiantuntijuutta ja tähän tarpeeseen tietohallinto pyrkii vastaamaan. 
Tietohallinnossa työskentelevien henkilöiden tulee ymmärtää IT:tä laaja-alaisesti 
ja tämän lisäksi heidän tulisi ymmärtää organisaationsa toimintaa, jotta he 
voisivat vastata organisaation toiminnan tuomiin haasteisiin tehokkaasti 
erilaisten tietojärjestelmien avustuksella (Luftman & Brier, 1999; Baets, 1992; 
Strandl, 2006).   
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2.1 Tietohallinnon asemointi ja strateginen yhteensovittaminen 

Eri organisaatiot hyödyntävät IT:tä ja sen tuomia voimavaroja eri tavoin omassa 
toiminnassaan. Tietohallinnon roolin asemointia suhteessa muuhun 
organisaatioon voidaan tarkastella McFarlanin luoman matriisin avulla, joka 
esitetään kuviossa 2 (kuvio 2.) (Applegate, Austin, & McFarlan, 2006). Matriisi 
koostuu neljästä IT:n roolia organisaation toiminnan kannalta luokittelevasta 
kentästä, jotka ovat tehdas, strateginen, tukeva ja käänteentekevä. Organisaation 
tietohallinnon rooli yleensä muuttuu organisaation IT:n kypsyystason 
kehittymisen myötä, ja tällöin sen kertaalleen asemoitu positio matriisissa 
muuttuu myös. Matriisin vaaka-akselilla esitetään ”IT:n vaikutus organisaation 
ydintoimintaan” ja pysty akselilla ”IT:n vaikutus organisaation ydinstrategiaan”. 
  

 
KUVIO 2 McFarlanin nelikenttä organisaation tietohallinnon asemointiin 
 
”Tukeva”-soluun kohdentuvat ne tietohallinnot (toiminnot), jotka ovat usein 
suunniteltu, jalkautettu ja hallinnoitu IT-ammattilaisten toimesta antaen 
loppukäyttäjille tukea heidän käyttäessään organisaation tietojärjestelmiä 
(Applegate ym., 2006). Näiden organisaatioiden tietohallinnot toiminnot eivät 
kuitenkaan ole nykyisellään tai tulevaisuudessa kriittisiä organisaation sujuvan 
toiminnan kannalta. IT nähdään perinteisessä työtä tukevassa roolissa ja sen 
mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi organisaation nykyiseen tai tulevaisuuden 
toimintaan ja suuntaan ovat lähes olemattomat (Raghunathan, Raghunathan, & 
Tu, 1999). 

Ne tietohallinnot, jotka sijoittuvat matriisiin ”Tehdas”-soluun, ovat 
suunniteltu, jalkautettu ja hallinnoitu organisaation liiketoiminnan ja IT-johdon 
yhteistoiminnan johdosta (Applegate ym., 2006). Nämä organisaatiot ovat 
todella riippuvaisia päivittäisestä IT-toiminnasta ja pienikin häiriö IT:ssä 
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aiheuttaa vakavia toiminnallisia seuraamuksia. Kehityksessä olevien sovellusten 
tulevaisuus ei kuitenkaan ole kriittisiä organisaation kilpailukyvyn kannalta 
vaan ne ovat enemminkin ylläpitoon kohdentuvia. Tämän matriisin soluun 
lukeutuvat tietohallinnot eivät välttämättä ole "pelkästään" perinteisiä tehdas 
organisaatioiden tietohallintoja vaan myös ne tietohallinnot, joidenka IT 
(operaatiot) tukevat organisaation päivittäistä toimintaan tehtaassa työskentelyn 
tavoin. (Raghunathan ym., 1999) 

Ne IT:n mahdollistamat toiminnot, jotka ovat suunnattu hyödyntämään 
kasvavia strategisia mahdollisuuksia kuuluvat ”käänteentekevä”-soluun. Nämä 
toiminnot on yleensä suunniteltu, jalkautettu ja hallinnoitu organisaation 
liiketoiminnan kehittämisen ja kasvavien teknologisten ryhmien välisillä 
kumppanuussuhteilla. Teknologiset ryhmät voivat löytyä joko organisaation 
sisältä tai vastaavasti ulkopuolelta (Applegate ym., 2006). Vaikka olemassa 
olevat sovellukset ja järjestelmät voivat tarjota toiminnallista tukea 
organisaatiolle, nämä eivät silti välttämättä ole kriittisiä organisaation toiminnan 
kannalta. Kuitenkin, kehityksen alla olevat sovellukset tai järjestelmät nähdään 
ratkaisevana tekijänä organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. 
Esimerkki tästä voisi olla tuotteita valmistava organisaatio, joka on käyttänyt 
IT:tä rutiinin omaisessa datan prosessoinnissa, mutta nyt organisaatiolla on 
meneillään nopeasti tapahtuva kasvu kehittyneemmän tuotteiden 
valmistumikseen liittyvä tietojärjestelmän käyttöönoton myötä (Raghunathan 
ym., 1999). 

”Strateginen”-soluun liittyvät niiden organisaation tietohallinnot, jotka 
ovat sitoutuneet käyttämään IT:tä ydintoiminnan ja ydinstrategian 
mahdollistajana. Näissä organisaatioissa IT-aloitteet ovat yleensä määritelty, 
jalkautettu ja hallinnoitu organisaation ylimmän johdon toimesta (Applegate ym., 
2006). Tämän solun organisaatiot ovat kriittisessä riippuvuussuhteessa sujuvista 
IT-toiminnoista. Tämä riippuvuussuhde tarkoittaa niin olemassa olevia kuin 
myös kehityksen alla olevia sovelluksia tai järjestelmiä (niin nykyisten kuin myös 
tulevien tietojärjestelmäsalkussa olevien järjestelmien kohdalla). Tähän soluun 
liittyvät yleensä pankit, vakuutus- ja meklarintoimintaa harjoittavat 
organisaatiot. Näiden organisaatioiden IT-toiminnoilla on korkean tason 
strateginen vaikutus organisaatioiden tehokkuuteen niin nykyisten kuin myös 
tulevien järjestelmien osalta. IT:n kehittämisen täytyy olla kiinteä osa 
organisaation omaa toiminnan kehittämistä ja tämän lisäksi se tarvitsee 
organisaation ylemmän johdon sitoutumista sen kehittämisessä (Raghunathan 
ym., 1999). 

Organisaation hyödyntämien tietojärjestelmien linkittämistä 
organisaatioiden tavoitteisiin ja strategiaan on tutkittu muuan muassa Baetsin ja 
Campbelin ja muiden tutkimuksissa. Baetsin mukaan (1992) organisaation 
tietojärjestelmien suunnittelun ja käyttöönoton onnistumisen keskeisenä 
avaintekijänä on tietojärjestelmästrategian tiivis linkittäminen organisaation 
omaan strategiaan. Campbell, Kay ja Avison (2005) mainitsivat tutkimuksessaan 
organisaatioiden olevan entistä tietoisempia käyttämiensä tietojärjestelmien 
yhteensovittamisen tärkeydestä organisaation prosessien, tavoitteiden ja 
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strategioiden kesken. Tämänkaltaiseen toimintaan viitataan yleensä strategisena 
yhteensovittamisena. Strategisella yhteensovittamisella on positiivinen vaikutus 
IT:n tehokkuuteen, joka vastavuoroisesti vaikuttaa organisaation toiminnan 
kannattavuuteen (Avison, Jones, Powell, & Wilson, 2004; Johnson & Lederer, 
2010).  

Henderson ja Venkatraman (1993) esittelivät tutkimuksessaan strategisen 
yhteensovittamisen mallia (Kuvio 3). Malli koostuu kahdesta erillisestä 
ulottuvuudesta, jotka ovat: strateginen sopivuus ja toiminnallinen integraatio. 
Ensimmäinen näistä tunnistaa molempien sisäisten ja ulkoisten kohdealueiden 
strategian tarpeet. Ulkoinen kohdealue on liiketoiminnan alue, jossa organisaatio 
kilpailee ja sen täytyy pohtia esimerkiksi tuotemarkkina (product-market) -
tarjoamaa ja kilpailijoista selkeästi erottuvan strategian ominaisuuksia, kuten 
myös tehdä päätöksiä siitä mitkä järjestelmät ostetaan ja mitkä tehdään itse tai 
mahdollisesti kumppanien kanssa yhteistyössä. Sisäinen kohdealue sisältää 
päätöksiä liittyen loogisiin hallinnollisiin rakenteisiin (toiminnallinen, osasto vai 
matriisi organisaatio) ja toiminnan kannalta kriittisten prosessien suunnitteluun 
(tuotteen toimitus, tuotekehitys, asiakaspalvelu ja laadun hallinta), kuten myös 
henkilöstön taitojen hankkiminen ja kehittäminen saavuttaakseen organisaatio 
tarvitsemat kompetenssit omassa toiminnassaan.  

Toinen strategisen yhteensovittamismallin ulottuvuus on toiminallinen 
integraatio. Ulottuvuus keskittyy erityisesti IT kohdealueessa tehtyjen 
päätöksien vaikutusta (joko tehostaakseen tai uhatakseen) organisaation 
toimintaan tai vastavuoroisesti myös toisinpäin (Henderson, & Venkatraman, 
1993).  

 

 
KUVIO 3 Strategisen yhteensovittamisen malli 
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2.2 Tietohallinnon hallitsemisen ja viitekehykset 

Tietohallinnon roolin merkityksen kasvun myötä sen hallitsemiseen ja hallintaan 
on kiinnitettävä entistä enemmän huomioita. Kirjallisuudessa tätä asiaa on 
käsitelty hyvän tietohallintotavan (IT Governance) ja IT-hallinnon (IT-
management) käsitteiden avulla. Hyvän tietohallintotavan tavoitteena on ohjata 
ja johtaa organisaation tietohallintoa. Hyvä tietohallintotapa koostuu De Haes ja 
Van Grembergen mukaan rakenteista, prosesseista ja relationaalisista 
mekanismeista, jotka esitetään kuviossa 4 (De Haes & Van Grembergen, 2005).  
 

 
KUVIO 4 Hyvän tietohallintotavan koostuminen (De Haes & Van Grembergen, 2005) 
 
Rakenteet käsittävät olemassa olevat vastuut, joita ovat tietohallinnon 
organisaatiorakenne, johtaminen, IT-strategia ja IT-ohjausryhmä. Prosessit 
viittaavat strategiseen päätöksentekoon ja seurantaan, johon liittyy esimerkiksi 
IT:n tasapainotettu tuloskortti. Relationaaliset mekanismit sisältävät 
organisaation liiketoiminnan ja IT:n osallistumisen, strategisen vuoropuhelun, 
jaetun oppimisen ja asianmukaisen kommunikaation osapuolten välillä (De Haes 
& Van Grembergen, 2005). 

Hyvän tietohallintotavan ja IT-hallinnon eroavaisuuksia on tutkittu 
esimerkiksi Petersonin (2004) toimesta. Hänen mukaansa IT-hallinto keskittyy 
organisaation sisäisiin IT-palveluihin, IT-tuotteisiin ja tämän hetken IT:n 
toimintaan. Hyvä tietohallintatapa lähestyy organisaation IT:tä laajemmasta 
näkökulmasta kuvion 5 mukaisesti, käsittäen nykyiset ja tulevaisuuden 
organisaation toiminnan esittämät vaatimukset (sisäiset) ja organisaation 
asiakkaiden esittämät vaatimukset (ulkoiset).  
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KUVIO 5 IT-Hallinnon ja hyvän tietohallintotavan erot (Peterson, 2004) 

 
Organisaation tietohallinnon toimintaan voidaan ohjata ja hallita erilaisilla 
viitekehyksillä ja hallintamalleilla. Tunnettuja viitekehyksiä ovat muun muassa 
ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ja COBIT (Controlled 
Objectives for Information and related Technology), jotka keskittyvät eri 
tietohallinnon osa-alueisiin (Sahibudin, Sharifi & Ayat, 2008). Standardien 
käyttäminen on kasvamassa määrin kriittisempää IT palveluiden kehittämisessä 
ja hallinnassa, kun IT-järjestelmät ovat jatkuvasti entistä hajanaisempia, 
verkostomaisempia ja monimutkaisempia (Lyytinen & King, 2006).  

ITIL on IT-palveluhallinnan viitekehys ja se sisältää parhaat käytännöt, 
konseptit ja mallit IT-palvelutuotannon toteuttamiseen. ITIL:iä kuvataan 
yhtenäiseksi parhaimpien käytäntöjen viitekehykseksi julkisen ja yksityisen 
puolen toimijoiden puolesta. ITIL kuvaa organisaation IT resurssit, joilla 
tuotetaan arvoa liiketoiminnalle ja lisäksi se dokumentoi prosessit, toiminnot ja 
roolit IT-palvelutuotannossa. ITIL koostuu viidestä osa-alueesta, jotka ovat; 
palvelustrategia, palvelusuunnittelu, palvelutransitio, palvelutuotanto ja 
palvelun jatkuva parantaminen (Marrone, ym., 2014). 

COBIT on IT-hallinnon viitekehys ja sen tavoitteena on tarjota yleisesti 
hyväksytty ryhmä hallinnoitavia IT tavoitteita liiketoiminnan johdolle ja IT 
ammattilaisille. COBIT 5 jakautuu viiteen eri kategoriaan, joihin viitataan 
kohdealueina. Jokaisella kohdealueella on omat uniikit prosessit, jotka ovat 
kokoelma organisaation toimintatapojen vaikuttamia käytänteitä ja proseduureja, 
jotka ottavat syötettä useasta lähteestä, muokkaavat näitä ja tämän jälkeen 
tuottavat tuloksia (Merhout & O’Toole, 2015).  
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2.3 Tietohallinnon tavoitteet ja sitä koskevat päätökset 

Useille organisaatiolle IT:stä on muodostunut ratkaiseva tekijä liiketoiminnan 
tuen, vakauden ja kasvun mahdollistajana. Teknologian laaja-alainen 
käyttäminen on luonut kriittisiä riippuvaisuuksia, jonka vuoksi hyvän 
tietohallintatavan rooli korostuu entisestään. Hyvän tietohallintavan avulla 
voidaan varmistaa organisaation IT:n ylläpitävän ja laajentavan organisaation 
strategiaa ja tavoitteita (Grembergen, Haes, & Guldentops, 2004).  

Tietohallinto siis tukee organisaation liiketoimintaa eri tavoin ja täten 
tietohallinnon omat tavoitteet ja sitä koskevat päätökset tulisi linjata 
organisaation tavoitteiden kanssa. Weill ja Ross (2005) esittivät hyvän 
tietohallintovan sisältävän viisi erilaista kohdealuetta. Näiden kohdealueiden 
avulla voidaan kohdentaa tietohallinnon toimintaa koskevia päätöksiä. 
Ensimmäisenä näistä on IT-periaatteet, jotka muodostavat korkean tason 
päätökset IT:n strategisesta roolista organisaatiossa. Toisena on IT-arkkitehtuuri, 
joka sisältää ne tekniset valinnat, joilla vastataan organisaation toiminnan 
tuomiin vaatimuksiin. Kolmas on IT-infrastruktuuri, joka pitää sisällänsä 
keskitetysti koordinoidun, jaetun IT-palvelut, jotka luovat perustan 
organisaation IT:n kyvykkyydelle ja on tyypillisesti luotu ennen kuin tarkemmat 
ympäristövaatimukset ovat tiedossa. Neljäs osa-alue on toiminnan kannalta 
keskeiset tietojärjestelmät, jotka vastaavat organisaation toiminnan tuomiin 
vaatimuksiin ja ovat joko ostettuja tai sisäisesti kehitettyjä. Viimeisenä osa-
alueena on priorisointi ja investointi päätökset, jossa päätetään kuinka paljon ja 
mihin IT investoinnit osoitetaan (Weill & Ross, 2005). 

2.4 Yhteenveto 

Toimintaympäristön jatkuvan kehittymisen myötä tietohallinnon rooli ja sen 
tavoitteet ovat muuttuneet vuosien saatossa. Erilaisten toimintaa tukevien 
tietojärjestelmien käyttöönottojen myötä tietohallinto voidaan nähdä 
organisaation kilpailukyvyn mahdollistajana ja tämän vuoksi se nähdään osana 
organisaation ylintä johtoa. Tietohallinto siis tuottaa ja ylläpitää organisaation 
tarvitsemat tietojärjestelmät ja tietojärjestelmäpalvelut.  

Organisaatioita kuten myös tietohallintoja on erilaisia. Tietohallinnon 
asemointiin ja sen hallintaan voidaan hyödyntää erilaisia viitekehyksiä ja 
hallintamalleja. Näiden avulla tietohallinnon toiminnan kehittäminen ja 
monitorointi helpottuu, kun voidaan hyödyntää hyväksi todettuja ja toimivia 
toimintamalleja. 

Tietohallinnon strategia tulisi olla linjassa organisaation 
liiketoimintastrategian kanssa. Tällöin voidaan varmistua tietohallinnon 
menestymisen eväistä ja siitä, että tietohallinto tekee oikeita asioita organisaation 
kannalta. 
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3 PALVELUKETJUT POTILAIDEN HOITAMISESSA 

Palveluketjujen käyttäminen potilaiden hoitamisessa on ollut arkipäivästä 
toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa jo pitkään.  Palveluketjuja 
hyödyntämällä on pyritty saavuttamaan mm. kustannussäästöjä sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa tuottavalla organisaatiolle ja samalla parantamaan potilaiden 
saamaa hoitoa standardisoimalla hoitotoimenpiteet potilaiden hoitamisessa 
(Zehr, Dawson, Yang, & Heitmiller, 1998). Potilaan näkökulmasta 
palveluketjujen tavoitteena on vastata potilaan terveydellisiin ja sosiaalisiin 
tarpeisiin ja ottaa nämä lähtökohdaksi heidän hoitonsa uudelleen suunnittelussa. 
Tehostettu yhteistyö ja hoidon jatkuvuus tekevät potilaan hoidosta sujuvampaa 
ja samanaikaisesti palveluketjut edistävät potilaan saamaa hoitoa parempien 
lopputulosten muodossa (Vrijhoef, ym, 2017).  

3.1 Palveluketjun taustalla olevat teoriat ja menetelmät 

Palveluketjut ja niiden tapa yhdistää tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden 
saavuttamiseksi voidaan nähdä polveutuvan seuraavista (projektin) 
hallinnallisista teorioista ja menetelmistä (Bragato, & Jacobs, 2003; Schrijvers, van 
Hoorn & Huiskes, 2012):  

 
• Gantt,  
• CPM (Critical Path Method),  
• PERT (Programme Evaluation and Review Technique),  
• Lean Six Sigma,  
• TOC (Theory of Constraint) ja  
• BPR (Business Process Redesign)  

 
Edellä mainittuja teorioita ja menetelmiä on alun perin hyödynnetty muilla 
toimialoilla, mutta niiden toimivaksi todettu lähestysmistapa monimutkaisten 
kokonaisuuksien hallinnassa toi ne lopulta sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimialojen piiriin. 
 
Gantt 

 
Gantt-kaavion alkuperäisenä kehittäjänä toimi Henry Gantt 1890-luvun 
alkupuolella. Gantt-kaaviossa vaaka-akseli esittää kulunutta aikaa ja pystyakseli 
sisältää listan niistä tehtävistä, jotka tulisi suorittaa kuvion 6 mukaisesti. Gantt-
kaavion tärkein anti on sen kyky osoittaa kunkin tehtävän oikean 
suoritusjärjestyksen. Tehtävät ja niiden suorittaminen voivat myös tapahtua 
rinnakkain. Tämän lähestymistavan vuoksi, Gantt-kaaviota käyttäessä, on 
mahdollista määrittää tarvittava aika kaikkien tehtävien suorittamiselle ja sekä 
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tunnistaa ne tehtävät, jotka ovat kriittisiä tavoiteajan saavuttamiseksi (Bragato, 
& Jacobs, 2003).  
 

 
KUVIO 6 Gantt-kaavio esimerkki 
 
Critical Path Method 

 
Toinen palveluketjun pohjaa luonut menetelmä oli CPM (Critical Path Method, 
kriittisen polun menetelmä), joka kehitettiin Du Pontin (Yhdysvaltalainen 
kemianteollisuuden yritys) toimesta 1950-luvun loppupuolella ja sitä 
hyödynnettiin kemikaalisten laitteiden huollon aikataulutuksessa. Jokaisella 
huolto toimenpiteellä oli oma suoritusaikansa verkostossa, joka täytyi suorittaa 
tietyssä ajassa ja ajankohdassa, jotta huoltoprojekti ei myöhästyisi. Näin 
toimiessa, saatiin selvyys kunkin toimenpiteen aikaisimmasta ja 
myöhäisimmästä aloitusajankohdasta ja siitä, milloin projekti voisi pysyä vielä 
tavoite aikataulussansa (kuvio 7) (Bragato, & Jacobs, 2003). CPM-menetelmän 
ensimmäisessä askeleessa listataan aikaisin mahdollinen aloituksen ajankohta, 
odotettu kesto ja keskimääräinen rinnakkaisuuden aste kaikkien projektissa 
suoritettavien tehtävien kesken. Rinnakkaisuudella tarkoitetaan niitä tehtäviä, 
joita voidaan suorittaa muiden tehtävien rinnalla. Jos rinnakkaisia tehtäviä ei ole, 
ja loogiselle järjestykselle on kuitenkin tarve, tulee looginen järjestys ilmaista. 
Seuraava menetelmän askel on vuokaavion mallintaminen, jossa ympyrät 
kuvaavat tehtävien aloittamisen ja lopettamisen ajankohtaa ja nuolet kuvaavat 
tehtävää ja sen kestoa (Schrijvers ym., 2012). 
 

 
 
KUVIO 7 CPM-kaavio esimerkki 
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Program Evaluation and Review Technique 
 
Laaja-alaiset projektit tarvitsevat koordinointia lukuisten eri tehtävien välillä. 
Osa projektin tehtävistä vaatii peräkkäistä tehtävien suoritusjärjestystä, kun taas 
osa tehtävistä voidaan suorittaa rinnakkain. PERT (Program Evaluation and 
Review Technique) on menetelmä, jonka avulla voidaan aikatauluttaa ja 
koordinoida projektin eri tehtäviä. Menetelmän kehitti Yhdysvaltojen laivasto 
1950-luvulla hallitakseen heidän Polaris-nimisen ohjuksen kehittämisohjelmaa, 
joka sisälsi tuhansia urakoitsijoita. Menetelmä hyödyntää verkkomaista 
lähestymistapaa mallintaakseen projektin eri tehtävät ja sen avulla voidaan 
vähentää tarvittavia resursseja (kuten aikaa ja rahaa) projektin loppuun 
saattamiseksi. PERT-suunnittelu koostuu useista askelista, sisältäen arviot 
jokaisen yksittäisen tehtävän suorittamiseen tarvittavasta ajasta sekä määrittelyt 
projektin kriittisistä tehtävistä (juuri ne tehtävät, jotka voivat mahdollisesti 
myöhästyttää koko projektia). Esimerkki kuviossa 8., jokainen kaari kuvastaa 
tehtävää ja sulkumerkit vastaavasti aikaa. Kriittiset tehtävät ovat a, b, c, d ja g. 
Ne projektit, jotka kärsivät erilaisista viivästyksistä, on suotavaa tunnistaa ne 
toiminnot ja tehtävät, jotka näistä ovat vastuussa ja täten aiheuttavat koko 
projektin viivästymistä. Koko projektin kesto on 10 aika yksikköä. Oletetaan, että 
projektin tulee maksaa 5 yksikön maksu jokaisesta koko projektia viivyttävästä 
myöhästymisestä. Tehtävät a, b, c ja d on suoritettu ajallaan. Kuitenkin tehtävä e 
on viivästynyt neljä kertaa (näin ollen e:n kesto on kaiken kaikkiaan 7 yksikköä 
kolmen sijasta) ja tehtävä f on viivästynyt 3 yksikköä ja tehtävä g yhden yksikön 
verran. Tällöin projektin todellinen kesto on ollut 14 yksikköä 10 yksikön sijasta 
ja projekti on 4 yksikköä myöhässä. Tällöin myöhästymisen hinnaksi tulee 20 
(Bergantiños, Valencia-Toledo, & Vidal-Puga, 2018). 
 

 
 
KUVIO 8 PERT-kaavio esimerkki (Bergantinos, ym., 2018) 

 
Lean Six Sigma 

 
1980-luvulla, Motorola jatkokehitti CPM ja PERT-menetelmiä eteenpäin luoden 
Six Sigma laadun hallinnan menetelmän, jonka tarkoituksena oli parantaa 
organisaation toiminallista tehokkuutta tunnistamalla organisaation 
heikkouksia ja parantamalla organisaation prosesseja. Kirjaimellisesti ottaen, Six 
Sigma on määritelty virheiden standardiksi, jossa sigma osoittaa keskiarvosta 
poikkeavaa keskihajontaa. Sigman arvolla (6σ), virheiden lukumäärä ei ylitä 3,4 
per miljoona (yksikköä) tuotteissa tai palveluissa. Vertailun vuoksi, muuttamalla 
arvon 4σ:ksi, virheiden (sallittu) lukumäärä kasvaa yli 6200 virheeseen per 
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miljoona, joka on merkittävästi enemmän. Tämän vuoksi 6σ arvo symbolisoi 
lähes täydellisen työn tavoittelua. Six sigman hyödyt ilmentyvät sen tavassa 
esittää ja tulkita tuotannollisista syistä johtuvia pullokauloja ja niiden tuloksia. 
Six sigma menetelmä koostuu viidestä askeleesta (Schrijvers ym., 2012): 
 

1) Määritä: määrittele ongelma ja koordinoi projekti organisaatio  
2) Mittaa: suorita prosessi kertaalleen ja täten määritä vertailukohta 
3) Analysoi: tuki ongelmien aiheuttajat  
4) Paranna: uudelleen suunnittele ja optimoi työprosessit ja  
5) Kontrolloi: jalkauta ja varmista parannukset. Edellä esitetty menetelmä 

sopii erityisen hyvin korkean volyymin standardoimiin prosesseihin ja 
siinä mahdollisuus tarkkojen tuloksien mittaamiseen.  

 
Samoihin aikoihin, kun Six Sigmaa kehitettiin, Toyota onnistui kasvamaan 
yhdeksi 10:stä isoimmista yrityksistä maailmassa hyödyntämällä Lean-
menetelmää ja sen tapaa tuottaa arvoa. Menetelmän avulla, Toyota laski 
tuotannossa tapahtuvien välillisten toimitusten ja tehtävien välissä olevaa 
odotusaikaa tehtaissaan. JIT (Just-In-Time) konsepti on osa tätä hallinnallista 
filosofiaa. Toinen tärkeä konsepti on COUP (Customer Order Uncoupling point). 
COUP-menetelmässä asiakkaan tilauksen vaatimukset läpileikkaavat 
organisaation. Ennen COUP-menetelmän käyttöönottoa, organisaation ostot ja 
tuotanto perustuvat organisaation varastosaldoon. COUP menetelmän 
käyttöönoton jälkeen, ostot ja tuotanto perustuvat asiakkaiden tekemiin 
tilauksiin. Myöhemmin Toyota yhdisti Lean- ja Six Sigma-menetelmät luoden 
Lean Six Sigman (kuvio 9.). Tämä muutos lähestymistapaan teki siitä 
houkuttelevan vaihtoehdon terveydenhuollon silmissä (Schrijvers ym., 2012) 

 

 
KUVIO 9 Lean Six Sigma esimerkki 
 
Theory of Constraints 
 
Viides menetelmä, joka on antanut suuntausta palveluketjujen kehittymiseen ja 
kehittämiseen on iteraatio idean omaksuminen osana palveluketju menetelmää. 
Palveluketjujen kehittämisessä voidaan hyödyntää TOC-menetelmää (Theory Of 
Constraints), joka suomennetaan yleensä kapeikkoajatteluksi, jonka Goldratt ja 
Cox esitteli kirjassaan "Goal" vuonna 1984. Goldratt ja Cox väittivät kirjassaan, 
että prosessikehityksen keskeinen tavoite on kehittää tuotannollisen prosessin 
tehokkuutta laskemalla tai rajoittamalla prosessin pullonkauloja. Prosessiin 
keskittyminen ja huoli pullonkaulojen laskemisesta on ollut tärkeä teema 
palveluketjujen kehittämisessä (Bragato, & Jacobs, 2003). Menetelmän käyttö 
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perustuu ajatukselle, jossa jokaisessa systeemissä on vähintään yksi sitä 
rajoittava rajoite tai este. Yleensä systeemin kohtaamat rajoitteet voivat olla 
helposti ratkaistavissa pienillä investoinneilla ja niiden kokonaisvaikutus 
prosessin tehokkuuteen on merkittävä (Schrijvers ym., 2012). TOC menetelmä 
koostuu viidestä askeleesta, jotka ovat: 
  

1) Tunnistaa systeemin rajoite tai rajoitteet  
2) Päättää miten rajoite tai rajoitteet poistetaan systeemistä 
3) Ratkaisuehdotuksen validointi rajoitetta tai rajoitteita vasten ja alistamalla 

kaikki päätökset edellä esitetylle ratkaisulle 
4) Poistaa rajoitteet ratkaisun avulla  
5) Jos aikaisemmat askeleet eivät poistaneet rajoitetta, palaa ensimmäiseen 

askeleeseen ja tällä kertaa älä anna hidasliikkeisyyden aiheuttaa rajoitetta 
systeemille.  

 
Edellä esitettyä menetelmää voidaan esimerkin mukaisesti soveltaa esimerkiksi 
tuotannon suunnittelun kontekstissa, jossa systeemiä rajoittavana tekijänä täten 
olisi tällöin tuotannolliset pullonkaulat. Menetelmän ensimmäisen askeleen 
mukaisesti, tavoitteena on tunnistaa tuotannolliset pullonkaulat kuvion 10 
mukaisesti. Jos se on esimerkiksi tuotantokone, tällöin systeemin tavoitteeksi 
muodostuu tuotantokoneen mahdollisimman korkea käyttöasteen takaaminen. 
Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tuotantokoneen käyttämistä lounastuntien 
aikana, jolloin koneen käyttäjät porrastetusti siirtyvät lounastunnille tai 
pienentää siirtymisestä aiheutuvaa sekaannusta. Toimenpiteiden tarkoitus on 
varmistaa se, että tuotantokoneella on jatkuvasti tehtävää edessään ja näin 
toimiessa saavuttaa mahdollisimman korkea käyttöaste tuotantokoneelle. Näin 
ollen, toisen askeleen mukaisesti (toinen askel) päätetään, miten rajoite 
poistetaan systeemistä. Jos tämä (yhden tuotantokoneen pieni käyttöaste) on 
ollut systeemin rajoitteena, tällöin ei ole järkeä nostaa muiden koneiden 
tuotantoastetta, vaan kohdistaa tuotantoa matalan käyttöasteen tuotantokoneelle, 
jotta sen käyttöaste saataisiin vastaamaan muita tuotantokoneita (kolmas askel). 
Tavoitteen parantamiseksi, systeemiä kohtaavat rajoitteet tulisi "poistaa". 
Pullonkaulallisen tuotantokoneen tapauksessa, voisi olla tarkoituksen mukaista 
ajaa ylimääräisten vuoroja, jotta tuotantomäärää saataisiin nostettua. Täten 
tuotantokoneen kapasiteettia on kasvatettu ja sen kohtaamat rajoitteet ovat 
poistettu (neljäs askel). Askeleiden 2 ja 4 eroavaisuudet liittyvät tarvittavien 
investointien määrään, joka voi siis olla aikaa, vaivannäköä tai halukkuutta. 
Askeleiden eroavaisuudet joskus ilmaistaan ytimekkäästi "mitä voit tehdä 
huomenna, on askel numero kaksi". Neljännen askeleen soveltaminen 
(käytäntöön) on voinut muuttaa systeemin rajoitteita. Kasvaneen tuotantomäärän 
myötä, alkuperäinen pullonkaula ei välttämättä enää ole systeemin rajoite vaan 
uudet systeemiä rajoittavat tekijät tulee tunnistaa ja aloittaa menetelmä alusta 
(askel viisi). Näin toimiessa, toiminta tehostuu jatkuvasti (ja alituisesti). ToC 
menetelmää voidaan soveltaa kaikkiin systeemeihin. (Rand, 2000).   
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KUVIO 10 TOC-menetelmän esimerkki 
 
Palveluketju 
 
1980-luvulla Yhdysvalloissa alettiin soveltamaan palveluketjun menetelmää 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla (Allen, Gillen, & Rixson, 2009). 
Tarkoituksena oli hallita sairaanhoitoon liittyviä resursseja. 1980-luvulta lähtien 
palveluketjujen käyttö on pikaisesti laajentunut useampaan terveydenhuollon 
osa-alueeseen. Ensimmäisen kerran palveluketju menetelmää kuvattiin Zander 
ja muiden artikkelissa ”Nursing Case Management: Blueprints for Transformation” 
vuonna 1987 (Bleser, Depreitere, Waele, Vanhaecht, Vlayen, & Sermeus, 2006). 
Palveluketjut nähdään hoitotyötä kohdistavana, potilaskeskeisenä vastauksena 
ympäristössä, joka toimii rajoitettujen resurssien, poikkitieteellisen hoidon sekä 
potilaalle tarjottavan laadukkaamman hoitotyön takeena. (Bragato, & Jacobs, 
2003). Palveluketjussa kuvataan hoitotyön prosessit, ja erityisesti palveluketjun 
suunnitteluvaiheessa tunnistetaan ja ratkaistaan hoitoprosessissa useammin 
esiintyvät pullonkaulat. Suunnitellut ja käyttöönotetut palveluketjut ovat 
kuitenkin pääsääntöisesti organisaatiokohtaisia, koska usein sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa tuottavilla organisaatiolla on hienoisia eroavaisuuksia 
hoitoprosesseissansa ja organisaation hoitotyössä kohtaamansa pullonkaulat 
voivat erota organisaatioittain. Tästä syystä, yhdessä organisaatiossa kehitetty 
palveluketju ei välttämättä sovi tai toimi toisessa organisaatiossa sellaisenaan. 
Tämän lisäksi organisaatiot myös eroavat toisistaan niiden valmiudella ja 
kyvyillänsä palveluketjun käyttöön tuomiin muutoksiin ja haasteisiin. 
Haasteisiin viitataan yleensä konteksti ongelmina, jotka vaikuttavat 
palveluketjun jalkauttamiseen ja sen tehokkuuteen (Vanhaecht, Ovretveit, Elliot, 
Sermeus, Ellershaw & Panella, 2012; Liu, ym., 2014). 
 
Business Process Redesign 
 
Kuudes menetelmä, joka on vaikuttanut palveluketju-menetelmän 
kehittymiseen on BPR (Busines Process Redesign)-menetelmä, joka sai alkunsa 
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Americans Hammer ja Davenport ja Shortin artikkeleista. He määrittelivät 
tuotannollisen tai liiketoiminnallisen prosessin seuraavasti: looginen 
organisaatio, joka koostuu ihmisistä, materiaaleista, energiasta, laitteistosta ja 
toimenpiteistä, jotka muodostavat yhdessä työaktiviteetteja ja joidenka tarkoitus 
on luoda tietty ennalta määrätty lopputulos. He tunnistivat kaksi näkökulmaa 
näistä prosesseista (Schrijvers ym., 2012): 
 

• Näillä (prosesseilla) on asiakkaita, jotka ovat joko organisaation 
sisäisiä tai ulkoisia 

• Nämä toimivat koko ajan ja yleensä ylittävät organisaation 
osastojaot.  

 
Davenport ja Short myös korosti informaatioteknologian tärkeyttä näiden 
prosessien suunnittelussa ja seurata toimivatko ne niin kuin ne oli suunniteltu 
toimivan. Prosessien uudelleen suunnittelun neljäksi tavoitteeksi Davenport ja 
Short mainitsivat seuraavat asiat (Schrijvers ym., 2012):  

 
• Kustannuksien laskeminen  
• Virtauksen laskeminen 
• Palvelun laadun parantaminen  
• Työn mielekkyyden parantaminen 

 
Yhteenveto teorioista ja menetelmistä 
 
Edellä esitettyjen alakappaleiden sisällöstä voidaan luoda palveluketjun 
menetelmän kannalta keskeisimpien teorioiden ja menetelmien aikajana, joka 
esitetään kuviossa 11. Kuvio 11 osoittaa palveluketju menetelmän syntymiseen 
ja kehittymiseen vaikuttavat teoriat ja menetelmät. 1890-luvun loppupuolella 
luotu Gantt-kaavio listaa projektin eri tehtävät ja aikatauluttaa ne yhdeksi 
kokonaisuudeksi, jolloin voidaan nähdä koko projektin kesto. 1950-luvulla 
kemikaaliyhtiö Du Pontin kehittämän CPM- ja Yhdysvaltojen laivaston 
kehittämän PERT-menetelmien avulla saatiin selvyys projektin eri tehtävien 
riippuvuussuhteista ja suoritusjärjestyksestä. Motorola jatkokehitti CPM ja PERT 
menetelmiä 1980-luvulla luoden Six Sigman menetelmän, jonka tarkoitus oli 
poistaa virheiden määrää tuotannossa ja tuotantoketjuissa. Samoihin aikoihin 
Toyota kehitti omaa Lean menetelmäänsä pyrkien vähentämään tuotannossa 
tapahtuvan jätteen määrää ja optimoimaan toimintaansa samalla. Myöhemmin 
Six Sigma ja Lean menetelmät yhdistyivät luoden Lean Six Sigma menetelmän. 
TOC menetelmän avulla systeemistä (joka siis voi olla mikä tahansa kokonaisuus 
kuten esimerkiksi palveluketju) voitiin selvittää ja poistaa sen tehokkuutta 
laskevat rajoitteet. BPR-menetelmän avulla tarkastettiin organisaation käyttämiä 
tuotannollisia tai liiketoiminnallisia prosesseja uudestaan pyrkien luomaan 
niistä entistä tehokkaampia tavoitellen neljää tavoitetta: kustannuksien 
laskeminen, palvelun laadun parantaminen, virtauksen laskeminen ja työn 
mielekkyyden parantaminen. 
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KUVIO 11 Palveluketjuun liittyvien teorioiden ja menetelmien aikajana 

3.2 Palveluketjun määritelmä 

Palveluketju on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikäsite ja menetelmä, jota 
hyödynnetään potilaiden hoitotyössä. Palveluketjut tukevat kansallisten 
käypähoitosuosituksien jalkauttamista organisaation protokolliksi ja kliinisiksi 
käytännöiksi (Campbell, Hotchkiss, Bradshaw, & Porteous, 1998; Blaser, ym., 
2007; Vrijhoef, ym., 2017). Palveluketjun määritteleminen ja täten sen 
käsitteleminen tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielmassa on ensiarvoisen 
tärkeätä, koska se on vierasperäinen käsite ja tällöin ei voida olettaa tutkielman 
lukijan tietävän mitä sillä tarkoitetaan. Palveluketjun määritelmät eri julkaisuissa 
saattavat erota hienoisesti käsitteen käyttäjästä ja käyttötarkoituksesta riippuen. 
Bleser ja muut löysivät vuonna 2006 julkaistussa artikkelissaan 17 erilaista 
käsitettä ja 84 erilaista määritelmää palveluketjun konseptin käsittelemiseen 
(Bleser, Depreitere, Waele, Vanhaecht, Vlayen, & Sermeus, 2006). 
Kirjallisuudessa palveluketjun yleisiä käytössä olevia englanninkielisiä 
vastinpareja ovat mm. ”critical pathway”, ”clinical pathway”, integrated care 
pathway” ja ”care pathway” (Bleser ym, 2006; Every, Hochman, Becker, Kopecky 
& Cannon, 2000; Panella, Marchisio, & Di Stanislao, 2003; Rotter, ym., 2010; 
Rotter, ym., 2008; Vanhaecht, ym., 2012;). Tämän tutkielman 
kirjallisuuskatsauksen palveluketjun koskevan käsitemäärittelyn ja teorian haun 
pohjana rajataan käyttämään edellä mainittuja vastinpareja, jotta pro-gradu 
tutkielma ei laajentuisi kohtuuttomasti. Alaluvun tavoitteena on muodostaa 
tutkielmassa käsiteltävän palveluketjun tutkielmakohtainen määritelmä.  

Bleser ja muiden tekemässä laajassa selvityksessä (2006) käsiteltiin 
palveluketjun erilaisten käsitteiden ja määritelmien katsauksen lisäksi 
palveluketjua kuvaavia ominaispiirteitä. Tutkimuksessa etsittiin palveluketjua 
käsitteleviä julkaisuja ja näiden julkaisuajankohta sijoittui 1. tammikuuta 2000 – 
31. joulukuuta 2003 väliselle ajanjaksolle. Julkaisut haettiin käyttämällä 
yhdysvaltalaista ”PubMed” hakukonetta, joka etsii hakutuloksensa ”National 
Library of Medicine” arkistosta. Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa löydettiin 2406 
julkaisua, joista lopulta valikoitui 263 tutkimukseen sopivaa artikkelia. 
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Löydettyjä yhteisiä ominaisuuksia ja ominaispiirteitä kuvaavia alaryhmiä oli 
yhteensä 16 kappaletta, jotka esitetään taulukossa 1.  

 
TAULUKKO 1 Palveluketjujen ominaispiirteitä (Bleser, ym., 2006) 

Alaryhmä Esiintymisti
heys 

Esimerkkejä julkaisuista 

1. Yhtenäiset potilas ryhmät 45 • Tarkan potilaiden kohtaaman kliinisen ongelman hoito 
• Tietty potilaiden perusjoukko 
• Täsmällinen diagnoosi 
• Diagnoosi-pohjainen ryhmä 
• Tauti kohtainen 
• Nimenomaiset diagnoosin toimenpiteet/menettely  
• Spesifiset kliiniset olosuhteet 
• Spesifiset diagnoosit tai kirurgiset toimenpiteet 
• Potilaat, joilla on tietty sairaus tai läpikäyvät spesifit 

toimenpiteet 
• Akuutin hoidon tarpeessa olevat potilaat 
• Tyypilliset mutkattomat potilaat 
• Täsmällinen potilaiden perusjoukko 

 
2. Moniammatillinen tiimi 36 • Joukko ammattilaisia, jotka hoitavat potilaita 

• Potilaiden hoitoon osallistuvat lääkärit, sairaanhoitajat tai 
muut terveydenhuollon ammattilaiset ja perheet 

• Monitieteelliset panostukset lääketieteelliseltä, 
sairaanhoidolliselta, avustavalta ja hallinnolliselta 
henkilökunnalta  

• Monitieteelliset tiimit, jotka koostuvat hoitajista, 
lääkäreistä, terapeuteista ja farmaseuteista 

• Moniammatillinen 
• Lääkärit ja hoitohenkilökunta, radiografia ja kliininen 

laboratorio, kirurgiset toimenpiteet 
• Monenlaiset ammatit 
  

3. Ajanjakso 30 • Rajattu aika 
• Aikaväli 
• Määritelty ajanjakso 
• Aikajana 
• Aika pohjainen suunnitelma 
• Viipymisen kesto 
• Hoitojakson kuluessa 
• Sairaalassa oloaika 
• Alkuperäisen diagnoosin ja kotiutumisen aikaväli 
• Koko sairaalassa vietetty aika 
• Optimaalinen ajoitus 
• Välttämättömien (sairaala) päivien lukumäärä 

 
4. Luettelo toiminnoista 29 • Toiminnot 

• Interventioiden tunnistaminen 
• Lääkeaineopilliset ja ei-lääkeaineopilliset hoitotoimenpiteet 
• Ennaltamäärätyt tapahtumat 
• Tutkimuksen, lähetteen ja hoidon aloittaminen 
• Ongelmat, interventiot 
• Hoitotoimenpiteet, menetettelytapa tai avaintapaus 
• Erilaiset avaintapaukset 
• Hoidon välttämättömät komponentit 
• Hoidon välttämättömät askeleet/vaiheet 
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5. Potilaiden hoidon hallinta 17 • Hoidon koordinointi 
• Koko potilaanhoitoon liittyvän toimenpiteiden 

koordinointi 
• Potilaiden hoidon kokonaisvaltainen kehittäminen 
• Organisointi 
• Tapauksien hallinta 
• Suunnittelun, koordinoinnin, toimituksen, monitoroinnin ja 

tarkastelun ohje 
• Rakenteellinen  
• Synkronoitu 

  
6. Hoidon tehokkuus 15 • Resurssien tehokas käyttäminen 

• Ajan ja resurssien tuhlaamisen minimointi 
• Optimoitu tehokkuus 
• Aikavievien muistiinpanojen duplikaattien välttäminen 
• Resurssien hyötykäyttö 
• Mikrotason resurssit 

 
7. Hoidon standardoiminen 12 • Sairaalan hoitotoimenpiteiden standardoiminen 

• Käytäntöjen yhtäläisyys 
• Odotusten samankaltaisuus kuten myös hoidon 

vähimmäismäärän taso 
• Käytäntöjen vakiointi 
• Hoitotyön vakiointi 
• Vähimmäisen kliinisen hoidon standardi 
 

8. Hoitotehtävien järjestys 10 • Yhteisesti hyväksytty järjestys diagnosointi- ja 
hoitoprosesseissa 

• Ennalta määrätty järjestys 
• Toimenpiteiden järjestys 
• Optimoitu järjestys 

 
 

9. Variaatio analyysi 9 • Palveluketjut mahdollistavat niiden potilaiden 
seuraamisen, jotka eivät noudata polkuja, aiheuttaen 
variaatiota hoitotyössä 

• Variaation seuraaminen ymmärtääkseen miksi potilaan 
hoito ei vastannut odotuksia 

• Hoidon variaation laskeminen 
• Hoitotyössä tapahtuvan tahattoman variaation laskeminen 
• Variaation osoittaminen käytännössä 
 

10. Näyttöön perustuva hoito 8 • Näyttöön-perustuvan interventioiden korostaminen 
• Parhaat todistettu käytännöt 
• Parhaat käytännöt 
• Kliiniset todisteet 
• Parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen ja monitorointi 

 
11. Hoidon laadun 

parantaminen 
6 • Hoidon laadun parantumisen indikaattorit 

• Jatkuvan laadun parantaminen 
• Hoidon laadun kokonaisvaltainen parantaminen 

 
12. Osa potilasasiakirjoja 6 • Muodostaa kaiken tai osan kliinisistä asiakirjoista 

• Kirjallinen dokumentti  
• Tulostettu dokumentti tai elektroninen ohjelma, joka 

yleensä muodostaa osan tai kaiken potilaan tapaus 
asiakirjoista 
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13. Suositus 4 • Suosituksien käyttö 
• Hyväksytyt suositukset 

 
14. Potilaan tai 

hoitohenkilökunnan 
kouluttaminen  

4 • Potilaan kouluttamisen/sivistämisen edistäminen 
• Kasvanut tietoisuus potilaan kulkemasta hoitopolusta 
• Hoitohenkilökunnan hyvien kliinisten käytäntöjen 

kouluttaminen 
• Potilaan ja perheen kouluttamisen/sivistäminen 

edistäminen 
 

15. Kommunikoinnin väline 4 • Kohentunut/parantunut kommunikointi eri osastojen ja 
tieteenalojen välillä 

• Tiimin kommunikointi 
• Ihmissuhteiden luonne 

 
16. Datan kerääminen 2 • Dokumenttien huolellinen käsitteleminen 
  • Henkilökunnan toiminta on kartoitettu ja 

järjestyksessä 
 
Yleisin palveluketjun ominaispiirteitä kuvaava alakategoria oli ”Yhtenäiset 
potilasryhmät”. Nämä potilasryhmät valikoituvat yleensä palveluketjujen 
käyttäjäksi, koska heidän hoitoihinsa liittyy joko korkeat riskit, korkeat volyymit 
tai korkeat kustannukset. Palveluketjut toimivat yleensä parhaiten sellaisten 
tautien tai sairauksien kanssa, joihin on tehokas hoito ja hoitokäytännöt. Muita 
palveluketjuja kuvaavia ominaispiirteitä olivat: moniammatillinen tiimi (2), 
ajanjakso (3) ja luettelo tehtävistä (4) (Taulukko 1). Yhdistämällä ajanjakson ja 
luettelon tehtävistä voidaan luoda aika-tehtävä matriisitaulukko (Bleser ym, 
2006), jonka lähestymistapa muistuttaa vahvasti aikaisemmin tutkielmassa 
esiteltyä Gantt-menetelmää. Samaisen taulukon (Taulukko 1.) kohtien 3, 4, 6, 7 ja 
8 alakategoriat (ajanjakso, luettelo tehtävistä, hoidon tehokkuus, hoidon 
standardoiminen ja hoitotehtävien järjestys) yhdistämällä voidaan nähdä 
yhtäläisyyksiä CPM, Lean Six Sigman, TOC ja BPR-menetelmien tavoittelemiin 
tuloksiin.  

Rotter ja muut esittivät omassa vuonna 2010 julkaistussa julkaisussaan 
kriteeristön palveluketjun tunnistamiselle riippumatta siitä, millä 
vastinparinimellä menetelmää kutsutaan. Kriteeristöä käytettiin palveluketjua 
koskevien artikkeleiden valitsemiseen Rotterin ja muiden tutkimuksessa. Vaikka 
palveluketjuja on käytetty terveydenhuollossa 1980-luvulta lähtien, laaja-
alaisesti hyväksyttyä määritelmää palveluketjulle ei ole vielä onnistuttu 
tekemään. Kriteeristö rakentuu aikaisempien Campbellin (1998) De Bleserin 
(2006) ja Vanhaechtin (2006) määritelmäyritysten päälle. Kriteeristö koostuu 
kaikkiaan viidestä kohdasta. Palveluketju tunnistetaan, jos ensimmäinen ja 
kolme muuta viidestä kriteeristä pitää paikkansa. Edellä mainittu Rotterin ja 
muiden kriteeristö esitetään taulukossa 2. (Rotter ym., 2010). 
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TAULUKKO 2 Rotter ja muiden esittämä kriteeristö palveluketjuille (2010) 

Kohta Kriteeri 
1.  Menetelmän avulla muodostettu hoitosuunnitelma hyödyntää moniammatillista 

tiimiä 
2.  Menetelmää on käytetty käypähoitosuosituksien tai näyttöön perustuvan hoidon 

jalkauttamiseen organisaatiossa 
3.  Menetelmä kuvaa lääketieteellisen tai perushoidon askeleet, algoritmit, 

käypähoitosuositukset, protokollat tai muut tarvittavat toiminnot 
4.  Menetelmällä on ja ajanjakso tai kriteeripohjainen eteneminen (esimerkiksi 

tarvittavat seuraavat askeleet otetaan, jos edellinen kriteeri täyttää) 
5.  Menetelmän tavoitteena on standardoida spesifi kliininen ongelma, toimenpide tai 

hoitojakso 
 
Sosiaali ja terveysministeriön (STM) toimeksiantona suoritettu ja vuonna 2005 
julkaistu raportti ” Selvitys sosiaalihuollossa käytettävistä termeistä” palveluketjun 
ovat määritelleet kolme eri toimijaa omissa raporteissaan (Lehmuskoski, 2005), 
jotka esitetään taulukossa 3. (taulukko 3). Viitaten aikaisemmassa alaluvussa 
käsiteltyyn Bleserin ja Rotterin tutkimuksiin, jopa Suomen sisällä samalla 
käsitteellä voidaan tarkoittaa useampaa eri asiaa riippuen käsitteen 
määrittelijästä ja käyttötarkoituksesta. Eri määritelmien listauksen lisäksi, 
samaisessa STM:n tilaamassa raportissa annetaan ohjeistus eri määritelmien 
käytölle: ”Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasasiakirjasanasto (A), Sosiaali- 
ja terveydenhuollon käsitteitä tietojärjestelmien suunnittelua varten (T), Sosiaali- ja 
terveydenhuollon laatusanasto (L), Palveluketjusanasto (P), Sosiaalityön sanasto (S) ” 
(THL, 2005). 
 
TAULUKKO 3 Palveluketjujen määritelmiä (Lehmuskoski, 2005) 

Määritelmä Määrittelijä 
1. ”saman asiakkaan tiettyyn ongelmakokonaisuuteen kohdistuva ja 

organisaatiorajat ylittävä̈ palveluprosessien kokonaisuus, jossa 
väestövastuullisella yksiköllä̈ on seurantavastuu (A)”. 

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
asiakas- ja 
potilasasiakirjasanast
o 

2. ”saman asiakkaan tiettyyn ongelma- tai tarvekokonaisuuteen 
kohdistuva, sosiaali- ja terveydenhuollon tai sosiaalivakuutuksen 
organisaatiorajat ylittävä̈, suunnitelmallinen ja yksilöllisesti 
toteutuva palveluprosessien kokonaisuus (M)”. 

Satakunnan 
Makropilotin 
käsittelymäärittelyjä 

3. ”saman asiakkaan tiettyyn ongelmakokonaisuuteen kohdistuva, 
sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiorajat ylittävä̈, 
suunnitelmallinen ja yksilöllisesti toteutuva palveluprosessien 
kokonaisuus (T)”. 

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
käsitteitä 
tietojärjestelmien 
suunnittelua varten 

 

Raportin kolmas määritelmä ”saman asiakkaan tiettyyn ongelmakokonaisuuteen 
kohdistuva, sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiorajat ylittävä, suunnitelmallinen ja 
yksilöllisesti toteutuva palveluprosessien kokonaisuus” on tämän tutkielman kannalta 
oleellinen määritelmä, koska raportin määritelmien ohjeistusta noudattaen, 
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kolmas määritelmä on tarkoitettu ”Sosiaali ja -terveydenhuollon käsitteitä 
tietojärjestelmien suunnittelua varten (T)”. Tutkielma käsittelee palveluketjuja 
tietohallinnon näkökulmasta, jolloin kolmannen määritelmän käyttäminen 
tutkielmassa on perusteltua. 

Palveluketjun tutkielmakohtaisessa määrittelyssä voidaan hyödyntää 
aikaisemmin esiteltyjä palveluketjun kriteeristöä valitun määritelmän 
validoinnissa. Validointi tapahtuu tarkastelemalla palveluketjun määritelmää 
kriteeristöä vasten kohta kohdalta kuitenkin täyttäen ensimmäisen kriteerin 
lisäksi kolme muuta kriteeriä (kuvio 12).  

 

 
KUVIO 12 Palveluketjun määritelmä tarkasteltuna kriteeristö vasten 

3.3 Palveluketjun tavoitteet ja hyödyt 

Palveluketjuilla ja niiden hyödyntämisillä on ollut erilaisia lähtökohtia riippuen 
sitä käyttävästä maasta. Yhdysvalloissa palveluketjut ovat nähty tapana hallita ja 
laskea potilastyöstä aiheutuvia kustannuksia mm. lyhentämällä sairaalassa 
vietettyä aikaa ja poistamalla tarpeettomia kustannuksia. Iso-Britaniassa 
palveluketjujen kustannuksien laskemisesta saavutettavan hyödyn korostamisen 
sijaan, palveluketjut on nähty tapana jalkauttaa kliinisen puolen hallintaa, jonka 
avulla voidaan parantaa hoidon laatua, virtaviivaistaa hoitoa ja varmistua 
kliinisen hoidon perustuvan viimeisimpään näyttöön perustaan tietoon ja 
tutkimukseen (de Luc, 2000 & Vanhaecht, ym., 2009, Every, ym., 2000).  

Edeltävässä alaluvassa käsiteltiin palveluketjun ominaispiirteitä ja 
ominaisuuksia. Bleserin ja muiden samaisessa tutkimuksessa (2006) käsiteltiin 
myös palveluketjujen tavoitteita ja lopputuloksia, jotka esitetään taulukossa 4.  
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TAULUKKO 4 Palveluketjujen tavoitteita (Bleser, ym., 2006) 
Alaryhmä Esiintymistiheys Esimerkkejä julkaisuista 
1. Hoidon tehokkuus 10 • Kustannuksien laskeminen 

• Taloudellinen kannattavuus 
• Hoidon parantunut tehokkuus  
• Vähän kustantava hoito 
• Optimoitu resurssien hyötykäyttö 
• Laskenut (hoidon) aika 
• Viivästyksien, laiminlyöntien, peruutuksien minimointi 
 

2. Arviointi 8 • (Loppu)tuloksien arvionti 
• Käytetään prosessien ja tuloksien arvioinnin työkaluna 
• Kriittisempi arviointi potilaiden hoidossa ja lopputuloksissa 
• Tarkastaminen 
• Odotettujen ja todellisten lopputuloksien korostaminen 
• Kliininen arviointi 

 
3. Hoidon laatu 7 • Jatkuva laadun parantaminen kliinisissä käytänteissä 

• Paras mahdollinen hoito 
• Parhaiden käytäntöjen (käytön) varmistaminen 
• Johtaa korkeaan laatuun 
• Minimoi variaatioita 
• Pienentää prosessien ja lopputuloksien variaatiota  

lääkäreiden keskuudessa 
 

4. Variaation 
laskeminen 

5 • Käytetään kauttaaltaan potilaan hoidon hoitoprosessien 
standardoimisessa 

• Realistisesti saavutettavat tavoitteet kliinisissä prosesseissa 
   

5. Kliiniset tulokset 5 • Odotettu tulos potilaiden hoidossa 
 

6. Prosessin muutos 2 • Käytäntöjen muutoksien edistäminen 
• Terveydenhuollon pirstoutumisen pienentäminen 

 
7. Sääntöjen 

noudattamisen 
edistäminen 

2 • Sääntöjen noudattamisen edistäminen 
• Sääntöjen noudattamisen maksimointi 
 

8. Vaikuttaa  
potilastyytyväisyyte
en 

1 • Potilastyytyväisyys 
 

9. Parantaa datan  
keräämistä 

1 • Parantaa systemaattista datan keräämistä 

10. Parantaa parhaita  
käytäntöjä 

1 • Edesauttaa hoidon optimointia 

11. Tilivelvollisuus 1 • Määrittää laillisen lääketieteellisen hoidon standardin 
 

12. Ei spesifioitu 22 • Saavuttaa määrätty lopputulos 
• Toivottu lopputulos 
• Lupa usean tavoitteen/päämäärän tavoitteluun 
• Tunnistettavissa oleva lopputulos 
• Odotettu tavoite 
• Odotettu lopputulos 
• Optimointi 
• Toivotun lopputuloksen palauttaminen (restoration) 
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Osa taulukossa 4. esitetyistä palveluketjun tavoitteista ovat päällekkäisiä 
taulukossa 1. esitettyjen tuloksien kanssa. Yksi esimerkki tästä on hoitotyössä 
tapahtuvien variaatioiden laskeminen tavoite (”Hoidon standardoiminen” 7. kohta 
taulukossa 1. ja ”Variaation laskeminen” 4. kohta taulukossa 3). Osa tutkimuksessa 
käytettävistä artikkeleista korosti variaatioiden laskemista palveluketjun 
tavoitteeksi, kun taas osa määritteli sen palveluketjun ominaispiirteeksi 
tavoitteen saavuttamiseksi (Bleser ym, 2006). Tutkimuksen mukaan, 
palveluketjun neljä yleisintä tavoitetta oli: ”Hoidon 
tehokkuus”, ”Arviointi”, ”Hoidon laatu” ja ”Variaatioiden laskeminen”.  

Aikaisemmassa alaluvussa (3.1) käsiteltiin palveluketjun taustalla olevia 
teorioita, menetelmiä ja niiden avulla saavutettavia yleisiä hyötyjä. 
Tarkastelemalla näitä teorioiden ja menetelmien avulla saavutettavia yleisiä 
hyötyjä palveluketjun näkökulmasta, tarkoittaisi se muun muassa seuraavia 
asioita ja kokonaisuuksia, jotka esitetään taulukossa 5 (Schrijvers ym, 2012): 
 
TAULUKKO 5 Palveluketjujen hyötyjä 

Hyöty Kuvaus 
1. Tuotantoprosessin 

keston  
lyhentyminen 

Palveluketjun kannalta se tarkoittaa nopeampaa diagnoosin 
tekemistä rinnakkaistamalla diagnoosin tekemiseen tarvittavat 
aliprosessit, mitä aikaisemmin diagnoosi saadaan suoritettua, 
sitä aikaisemmin voi potilaan hoito alkaa ja sitä lyhempi 
epävarmuuden aika on (diagnoositon hetki). Jos potilaan 
tarvitsema hoitoaika lyhenee, paranee potilaskin tällöin 
nopeammin. 

2. Kasvanut  
yhdenmukaisuus 

Suurempi (hoidon) johdonmukaisuus eri ammattilaisten 
kesken tarkoittaa parempaa yleiskuvaa potilaalle hoidostansa, 
pienentää erilaisten hoitonäkemysten ja hoitojen riskiä ja 
kasvattaa mahdollisuutta potilaan voimaantumiseen 

3. Pienentää virheen 
mahdollisuutta 

Luonnollisesti, potilaan diagnoosissa ja hoidossa tapahtuvien 
virheiden laskeminen on potilaan etu 

4. Kustannuksien  
laskeminen 

Välttämällä kaksinkertaisen työn tekemistä (esim. informaation 
uudelleen kerääminen potilaalta, toistamalla uudestaan samat 
verikokeet ja uudelleen syöttämällä potilaan perustietoja), joka 
hyödyttää niin potilasta kuin myös ammattilaisia. 
Lyhentämällä sairaalassa oloaikaa, ja laskemalla 
avohoitopotilaan vierailujen määrää, johtavat nämä 
toimenpiteet kustannuksien laskemiseen 

5. Työtyytyväisyyde
n kasvaminen 

Kun viitekehykset ja protokollot on selkeästi määritelty ja 
koordinoitu eri ammatillisten ryhmien kesken, antaa se tällöin 
enemmän liikkumavaraa toiminnassa. Kasvaneen autonomian 
myötä, hoitaja voi aloittaa työt itsenäisesti ja tehdä työtä edeltä. 
Työlleen omistautuneet ja intohimoiset ammattilaiset tuottavat 
laadukkaampaa hoitoa potilaalle 

 
Palveluketjuja käytetään yleensä monimutkaisemmissa hoitoprosesseissa, jossa 
hoitotyössä tapahtuvaa variaatioiden määrää halutaan laskea. On arvioitu, että 
Yhdysvalloissa tapahtuu vuosittain noin 44 000-98 000 kuolemantapausta 
lääketieteellisten virheiden vuoksi. Vaikka on vaikea osoittaa selkeää syy seuraus 
suhdetta hoitotyössä tapahtuvien variaatioiden ja lääketieteellisten virheiden 
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välillä, on variaatioiden laskeminen kliinisissä prosesseissa standardoimisen 
avulla ollut tehokas tapa vähentää hoitotyössä tapahtuvien mahdollisten 
lääketieteellisten virheiden määrää (Panella ym, 2003). Kuitenkaan kaikki 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueen prosesseissa tapahtuva variaatio ei ole 
pahasta, vaan se tulee arvioida tapauskohtaisesti. Asiakkaat ja potilaat ovat 
yksilöitä ja tämän vuoksi kaikille ei välttämättä sovellu sama palveluketju 
sellaisenaan (Every, ym., 2000). 

3.4 Yhteenveto 

Palveluketju-menetelmän hyödyntäminen potilaiden hoitamisessa on ollut jo 
hetken arkipäivää sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Eri prosessit ja 
toimenpiteet muodostavat muun muassa prosessiketjuja, joidenka varrella itse 
potilas kulkee hoitoa saadessaan. Itse palveluketjumenetelmässä voidaan nähdä 
yhtenäisyyksiä eri projektinhallinnan menetelmiin ja teorioihin, joita tässä 
luvussa käsiteltiin ja lopuksi muodostettiin palveluketjun kehittymisen aikajana, 
jonka avulla voitiin ymmärtää menetelmän kehittymisen kannalta keskeiset 
menetelmät ja teoriat.  

Palveluketju myöskään itsessään ei ole yksiselitteinen käsite vaan sen 
tarkoitus saattaa muuttua käsitteen käyttäjästä ja käyttötilanteesta riippuen ja 
nämä erot saattavat olla merkittäviäkin kuten de Bleserin tutkimus osoittaa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kommunikointi eri osapuolten välillä 
saattaa muodostua mahdottomaksi, jos käsite ymmärretään eri tavoin eri 
osapuolien välillä. Edellä mainitun tilanteen välttämiseksi, tässä luvussa 
määriteltiin tämän tutkielman määritelmä hyödyntäen Rotterin tekemään 
kriteeristöä. 

Lisäksi luvussa käsiteltiin palveluketjujen tavoitteita ja hyötyjä. Kolme 
tärkeintä tavoitetta palveluketjuille olivat: hoidon tehokkuus, arviointi ja hoidon 
laatu. Vastaavasti, kolme tärkeintä hyötyä palveluketjuista olivat: 
tuotantoprosessin keston lyhentyminen, kasvanut yhdenmukaisuus ja virheen 
mahdollisuuden pienentäminen. 
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4 PALVELUKETJU TIETOHALLINNON 
NÄKÖKULMASTA 

 
Terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa on kasvava yksimielisyys IT:n 
merkittävästä roolista terveydenhuollon hoidon laadun parantumisessa ja 
kustannuksien laskemisessa muuan muassa tarjoamalla hoidon aikana ajallaan 
tarvittavat potilastiedot ja oleellisen lääketieteellisen tiedon (Lenz, ym., 2007). 
Terveydenhuollon prosessit ovat vahvasti riippuvaisia sekä informaatiosta, että 
tietämyksestä (Lenz & Reichert, 2007). Data, informaatio ja tietämys eroavat 
toisistaan ja esimerkki näiden välisistä eroista voisi olla seuraavanlainen: data on 
jalostamatonta ja se on vain olemassa ja sillä itsessään ei ole merkitystä olemassa 
olonsa lisäksi, informaatio on dataa, joka on jalostettu ja sille on annettu konteksti 
ja se voi olla hyödyllistä tai sitten ei, tietämys on vastaavasti 
tarkoituksenmukainen joukko informaatiota, jonka aikomus on olla hyödyllistä 
(Ackoff, 1989; Bellinger, Castro & Mills, 2004). Prosessien saumaton tukeminen 
tietojärjestelmien avulla on haastava tehtävä tietohallinnolla terveydenhuollon 
prosessien ominaispiirteiden vuoksi. Jotta voidaan ymmärtää tietohallinnon 
kohtaamien tuen tuottamisen haasteita, on erotettava prosessit kahteen erilliseen 
kategoriaan, jotka ovat organisatoriset prosessit (esimerkiksi röntgen lähetteen 
tekeminen ja tuloksien raportoiminen) ja hoidolliset prosessit (potilaan 
diagnosointi ja hoidolliset toimenpiteet tietyn potilaan hoidossa). Organisatoriset 
prosessit helpottavat yhteentoimivuutta terveydenhuollon ammattilaisten ja 
organisaation yksikköjen välillä (esimerkiksi lähetteen ja sen raportoinnin 
käsittelyssä) kun taas hoidolliset prosessit keskittyvät potilaaseen. Tietohallinto 
kohtaa erilaisia haasteita, kun nämä organisatoriset ja hoidolliset prosessit 
yhteen kohtaavat potilaiden hoitamisessa (Lenz & Reichert, 2007). Palveluketjut 
koostuvat siis näistä organisatorisista ja hoidollisista prosesseista ja palveluketjut 
määrittelevät diagnostiset, terapeuttiset, hoidolliset ja hallinnolliset toimenpiteet, 
jotka tulisi suorittaa osana potilaan tai asiakkaan hoitoa (Muscholl, 2005). 

Yleensä eri organisaatioyksiköillä on käytössään omaan toimintaansa 
keskittyneitä ja erikoistuneita tietojärjestelmiä. Yksi suurimmista tietohallinnon 
kohtaamista haasteista organisatorisien prosessien tukemisessa liittyy juurikin 
eri tietojärjestelmien välisiin integraatioihin, joissa tietojärjestelmien 
toiminnallisuuksien ja lääketieteellisen datan pirstaloituminen on todellisuutta. 
Tosin, viime vuosina on esitelty erilaisia integraatio ja yhteentoimivuus 
standardeja, jotka luovat pohjaa organisatorisien prosessien tukemiselle (Lenz & 
Reichert, 2007).  

Hoidollisien prosessien tukemisen kohdalla tietohallinnon kohtaamat 
haasteet muodostuvat eri tavalla. Potilaan hoitoprosessi koostuu 
lääketieteellisestä tietämyksestä ja tapauskohtaisista päätöksistä. Päätökset 
tehdään tulkitsemalla potilaskohtaista dataa lääketieteellistä tietämystä vasten. 
Päätös prosessi on todella monimutkainen, koska lääketieteellinen tietämys 
sisältää muun muassa erilaisia käypähoitosuosituksia ja yksittäisen lääkärin 
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kokemuksia hoitotyöstä. Tämän lisäksi lääketieteellinen tietämys kehittyy 
jatkuvasti ajan myötä. Potilaan hoitoprosessia voidaan parantaa tarjoamalla 
selektiivistä lääketieteellistä tietämystä hoidon tueksi. Ongelma muodostuu 
tilanteessa, jossa tulisi tarjota tämänhetkinen ja asiaankuuluva lääketieteellinen 
tietämys, esittää taustalla oleva näyttö ja tukea kaikkea tätä niin, että se 
integroituisi saumattomasti lääkärin työhön (Lenz & Reichert, 2007). 

4.1 Organisatoriset prosessit 

Organisatoriset prosessit työllistävät lääkäreitä, hoitajia ja erilaisia teknikoita 
merkittävästi sairaala ympäristössä. Lääketieteelliset proseduurit (esimerkiksi 
laboratoriotestit, erilaiset kuvantamistutkimukset) on suunniteltava ja 
valmisteltava etukäteen, eri tapaamiset eri palveluntarjoajin kesken on 
aikataulutettava, näytteiden tai potilaiden siirtäminen, toisen osaston lääkärin 
käynnin sopiminen ja erilaisten raporttien kirjoittaminen, toimittaminen ja 
arvioiminen. Näin ollen yhteistyö eri osastojen ihmisten kanssa on jatkuvasti 
toistuva ja elintärkeä osa potilaan hoitoa, joka täytyy ottaa huomioon tukea 
tuottaessa (Lenz & Reichert, 2007). 

Tyypillinen organisatorinen prosessi voi olla esimerkiksi lääketieteellinen 
lähete ja tämän raportointi (kuvio 13). Esimerkin mukainen tilanne alkaa kun 
hoitaja tai lääkäri tekee osastolla tai poliklinikalla lähetteen röntgen kuvaamiseen. 
Röntgenosaston työntekijä vastaanottaa ja tarkastaa kyseisen lähetteen ja tekee 
tarvittaessa valmistelut tulevaan kuvantamiseen. Röntgen osaston työntekijä 
joko hyväksyy tilauksen tai hylkää sen perustaen sen lääketieteelliseen arvioon 
kuvantamisen tarpeesta. Tämän jälkeen tilauksen tekijä saa kuittauksen 
ajanvarauksen tai hylkäyksen muodossa. Seuraavaksi potilas siirretään 
ajanvaraustilanteessa röntgen osaston tutkimushuoneeseen kuvattavaksi, jossa 
itse toimenpide ja dokumentointi suoritetaan. Radiologinen raportti tehdään 
lopuksi. Tarvittaessa kuvantaminen suoritetaan useamman kerran, kunnes 
radiologi hyväksyy raportin allekirjoituksellaan. Lopuksi raportti lähetetään 
takaisin tilaajalle (Lenz & Reichert, 2007). 
 

 
KUVIO 13 Esimerkki organisatorisista prosesseista (Lenz & Reichert, 2007) 
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4.2 Hoidolliset prosessit 

Lääketieteellinen hoidon prosessi ilmaistaan yleensä diagnostinen-terapeuttinen 
syklin avulla, joka koostuu havainnoimisesta, päättelystä ja toiminnasta (kuvio 
14). Jokaisen syklin tavoitteena on laskea epävarmuutta potilaan taudista tai 
taudin todellisesta vaiheesta. Informaation avulla voidaan pienentää 
epävarmuutta. Sykli alkaa havainnointivaiheella, joka sisältää anamneesin eli 
esitietojen oton (Terveyskirjasto, 2018a) ja potilashistorian tutkimisen. (Musen & 
van Bemmel, 1997). Tämän jälkeen diagnostinen proseduuri alkaa, jonka 
lopputulos perustuu saatavilla olevaan informaatioon. Tällöin sähköiset 
potilasasiakirjat edesauttavat terveydenhuollon työntekijöitä tekemään tietoon 
perustuvia päätöksiä. Järjestelmän tulisi tarjota oleellista informaatiota hoidon 
kannalta datan saannon ja lähetteen teon hetkellä. Oleellisen informaation 
saatavuus ja sen hyödyntäminen on edellytys lääketieteellisillä päätöksille, jota 
yksilöllinen lääketieteellinen tietämys ohjaa (Lenz & Reichert, 2007). 
 

 
KUVIO 14 Diagnostinen-terapeuttinen sykli (Lenz & Reinchert, 2007) 
 
Lääketieteellinen tietämys ei kuitenkaan rajoitu pelkästään siihen, mitä voidaan 
lääketieteellisistä oppikirjoista löytää vaan lääketieteellinen tietämys kehittyy 
ajan saatossa. Suuri osa lääketieteellisestä tietämyksestä ei ole eksplisiittistä vaan 
hiljaista tietämystä. Nonakan ja Takeuchin (1995) mukaan tietämys syntyy ja 
laajenee kun hiljainen ja eksplisiittinen tietämys ovat sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa keskenään. Tätä prosessia kutsutaan tietämyksen 
muunnokseksi, joka on sosiaalinen prosessi yksilöiden välillä. Stefanelli (2001) 
kuvaa tätä prosessia tietämyksen synnyttämiseksi terveydenhuollon 
organisaation kontekstissa.  

Terapeuttisen vaiheen vaatimat kliininen tietämys ja kokemus eroavat 
niistä vaatimuksista, joita vaaditaan diagnostisessa vaiheessa. Terapeuttista 
hoitoa luonnehtii käytännöllisen puolen ihmistoiminta, joka on vähemmän 
teoreettisen heijastuksen hallinnoimaa kuin päätöksen tekeminen. Tämän vuoksi 
terapeuttinen vaihe on riippuvainen sitä edeltävästä vaiheesta eli diagnoosista ja 
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epäsuorasti prognoosista, joka on siis todennäköisin potilaan tulevaisuuden tila 
tai seuraus, joka on ennustettu päätös analyysillä. Yleensä terapiaa antaa joku 
muu lääkäri tai hoitaja kuin se kliinikko, joka on tehnyt diagnoosin. Esimerkkejä 
muiden antamasta terapiasta on esimerkiksi kirurgia ja radioterapia (Musen & 
van Bemmel, 1997) 

4.3 Organisatorisien ja hoidollisten prosessien tukeminen 

Organisatorisien prosessien tukemiseen liittyy yleensä erilaiset tietojärjestelmien 
väliset integraatiot. Tyypillisesti sairaalan osastojen tietojärjestelmien taustalla 
oleva arkkitehtuuri on optimoitu osastokohtaisesti tukemaan erilaisia 
lääketieteellisten tieteenalojen prosesseja (esim. radiologia, kardiologia tai 
patologia), mutta ei kuitenkaan osastojen ylittäviä prosesseja (Kuvio 15) (Lenz & 
Reichert, 2007). Tämänkaltaista arkkitehtuuria toimialalle on myös ajanut DRG 
(Diagnosis-related Groups)-järjestelmien käyttöönotto, joka aloitti lähes 
kaavamaisen muutoksen julkisessa terveydenhuollossa. DRG:n mukainen uusi 
maksujärjestelmä pakotti sairaalat järjestämään ja linjaamaan hoitorakenteensa 
prosessipohjaisesti (Burwitz, Schlieter & Esswein, 2013). Potilaan hoidossa on 
kuitenkin tarve muodostaa kokonaisvaltainen potilaskeskeinen näkymä, joka 
muodostuu näiden avustavien tietojärjestelmien tuottamasta datasta. Tämä on 
vastavuoroisesti motivoinut kehittämään standardeja datan ja viestien 
vaihtamiseen eri järjestelmien välillä. Näillä standardeilla on myös tärkeä rooli 
tuen tuottamisessa ei ainoastaan osastojen vaan myös organisaation ylittävässä 
datan ja viestien vaihdossa (Lenz & Reichert, 2007). 

 

 
KUVIO 15 Esimerkki sairaalan järjestelmäarkkitehtuurista 
 
Hoidollisten prosessien tukeminen tapahtuu erilaisten järjestelmien suorittamien 
muistutuksien muodossa, jotka vaativat toimiakseen järjestelmien välisiä 
integraatioita.  Toinen tapa tukea hoidollisia on tarjota hoitotyön yhteydessä 
eksplisiittistä lääketieteellistä tietämystä käypähoitosuositusten muodossa.  
Käypähoitosuositukset perustuvat tieteelliseen näyttöön ja taloudellisesti 
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järkevään hoidolliseen prosessiin, jonka tavoitteena on parantaa lopputulosta ja 
laskea ei-toivottua variaatiota hoitoprosessissa (Lenz & Reichert, 2007).  

Suomalaisessa terveydenhuollossa toimintakäytänteiden kehittämisen 
pohjana Nuutisen, Nuutisen ja Erholan (2004) mukaan kannattaa hyödyntää 
valtakunnallisia käypähoitosuosituksia. Käypähoitosuosituksien 
muodostumiseen Suomessa esitetään kuviossa 16 (Nuutinen, Nuutinen & 
Erhola, 2004). Käypähoitosuositukset ovat Mäkelän ja Kunnamon (1997) mukaan 
tieteelliseen näyttöön perustuvia kannanottoja tietyn taudin tai oirekuvan 
ehkäisystä, diagnostiikasta ja hoidosta, jotka ovat muodostettu järjestelmällisesti 
asiantuntijoiden toimesta. 

 
 

 
KUVIO 16 Käypähoitosuositukset suomalaisessa terveydenhuollossa (Nuutinen, Nuutinen 
& Erhola, 2004) 
 
Käypähoitosuositusten, palveluketjun, yksittäisen potilaan hoitosuunnitelman ja 
todellisen potilaan hoitoprosessin eroavaisuudet voidaan tarkastella kuvion 17. 
avulla. Käypähoitosuositukset perustuvat tieteelliseen näyttöön ja ne vaativat 
konsensusta lääketieteen ammattilaisten kesken ennen niiden muodostamista. 
Palveluketjut ovat taas organisaatiokohtaisia jalkautuksia näistä ja nämä vaativat 
paikkakohtaisen konsensuksen yhteistyötä tekevien ammattilaisten kesken, 
ennen niiden laajempaa käyttöönottoa organisaatiossa. Palveluketjut voivat 
myös koostua useammasta käypähoitosuosituksesta ja yksittäinen 
käypähoitosuositus voi kuulua useampaan palveluketjuun. Yksittäisen potilaan 
hoitosuunnitelma voi kuitenkin poiketa palveluketjusta, koska jokainen potilas 
on yksilöllinen. Viimeisenä kohtana on todellinen potilaan hoitoprosessi, joka 
myös voi poiketa aiemmin tehdystä suunnitelmasta. Järjestelmätukea tuottaessa 
on huomioitava tämä ominaispiirre ja mahdollistettava poikkeaminen, jos siihen 
löytyy pätevät syyt (Lenz & Reichert, 2007).  
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KUVIO 17 Käypähoitosuositusten jalkautuminen organisaatioon 

4.4 Palveluketjujen tukeminen 

Palveluketjut ovat monimuotoisia ja ne voivat koostua niin terveydenhuollon 
kuin myös sosiaalihuollon organisatorisista tai hoidollisista prosesseista. Nämä 
yhdessä muodostavat prosessiketjuja, jotka voivat tilanteesta riippuen ylittää 
organisaatiorajat. Palveluketjut koostuvat yleensä useasta eri hoidon aikaisesta 
vaiheesta (Liu, ym., 2014). Edellä kuvatun esimerkkiä voidaan tarkastella kuvion 
18. avulla, joka antaa esimerkin palveluketjusta, joka koostuu kolmesta 
prosessista. Vaikka prosessiketju itsessään on suhteellisen lyhyt, voi sen 
koostuminen muodostua useasta eri vaihtoehdosta. Tämänkaltainen 
vaihtoehtojen määrä aiheuttaa tietohallinnolle päänvaivaa ja tämän vuoksi tietyn 
palveluketjun läpikäyminen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kesken 
on välttämätöntä.  

 

 
KUVIO 18 Palveluketjun monimuotoisuuden esimerkki 
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Edellä kuvattua tilannetta voidaan tarkastella myös esimerkiksi proksimaalisen 
reisiluun murtumisen palveluketjun kautta, joka esitetään yksinkertaistettuna 
kuviossa 19. Proksimaalinen on lääketieteen käsite ja se tarkoittaa lähellä 
keskusta eli tässä tapauksessa lähellä vartaloa sijaitsevaa paikkaa 
(Terveyskirjasto, 2018b). Palveluketju alkaa, kun potilas vastaanotetaan 
sairaalaan ja tehdään anamneesiotto (eli esitietojen otto) ja kliininen tutkimus. Jos 
esitietojen ja kliinisen tutkimuksen perusteella epäillään murtumaa, suoritetaan 
kuvantaminen. Kuvantamisen jälkeen saadaan käsitys siitä, onko reisiluu 
murtunut vai ei ja tämän perusteella annetaan ensihoitoa ja suunnitellaan 
tarvittava operaatio. Tämän jälkeen potilas siirretään osastolle/teho-osastolle ja 
suoritetaan operatiiviset hoitotoimenpiteet. Operaation jälkeen tehdään 
selvennys osteoporoosista eli luunkadosta, jonka jälkeen tehdään kotiuttaminen 
ja dokumentointi. Lopuksi suoritetaan jälkihoito. 
 

 
KUVIO 19 Proximaalisen reisiluun murtumisen palveluketju (yksinkertaistettu) (Blaser, ym., 
2007) 
 
Edellä esitetyn esimerkin mukaisen palveluketjun jalkauttaminen vaatii usean 
esteen ylittämistä, jotta voidaan parantaa potilaan saamaa hoidon laatua. On 
tärkeää analysoida tämän hetkiset puutteet ja esteet muutoksen jalkauttamiselle. 
Kun on saavutettu yhteisymmärrys puitteista ja esteistä, voidaan alkaa miettiä, 
kuinka IT:n avulla voidaan parantaa palveluketjun noudattamista. Yksi 
tärkeimmistä vaatimuksista IT-järjestelmätuelle on laskea mahdollisimman 
paljon vuorovaikutusta tietokoneen kanssa, koska kliinisen hoitotyön henkilöt 
toimivat yleensä aikapaineen alle ja eivät hyväksy mitään tietokonesovellusta, 
joka käyttäminen vaatisi liikaa aikaa ja on täten pois potilaan hoidosta. (Blaser, 
ym., 2007). 
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4.5 Palveluketjun vaatimukset ja niiden hallinta 

Vaatimus on välttämätön attribuutti järjestelmälle. Se on toteamus, joka 
tunnistaa järjestelmän kyvykkyyden, tunnusomaisuuden tai laadun ja jolla on 
arvoa tai hyötyä asiakkaalle tai käyttäjälle. Vaatimukset ovat tärkeitä, koska ne 
luovat pohjaa kehitystyölle. Vaatimukset voivat olla todettuja tai todellisia ja 
näiden välillä on merkittäviä eroja. Todettuja vaatimuksia ovat esimerkiksi ne 
vaatimukset, jotka asiakas tarjoaa kehitystyön alkupuolella tiedustelun, 
ehdotuksen, siteerauksen tai työn aikaisena ilmauksena. Todelliset vaatimukset 
ovat niitä, jotka heijastavat käyttäjien tarpeita tietyn järjestelmän tai 
kyvykkyyden muodossa. (Young, 2004).  

Wiegersin (2005) mukaan järjestelmävaatimukset voidaan jakaa kolmeen 
eri kategoriseen tasoon, jotka ovat liiketoimintavaatimukset, 
käyttäjävaatimukset ja toiminnalliset vaatimukset. Liiketoimintavaatimukset 
edustavat, miksi kysymystä ja ne kertovat miksi organisaatio ryhtyy kyseiseen 
projektiin. Lisäksi ne ilmaisevat jonkin hyödyn mitä organisaatio tai sen asiakas 
on saamassa ratkaisusta. Käyttäjävaatimukset muodostavat mitä kysymyksen. 
Käyttäjävaatimukset kuvaavat mitä käyttäjä voi tehdä tuotteella, kuten 
esimerkiksi tehtävät, jotka hän voi suorittaa tuotteella. Toiminnalliset 
vaatimukset edustavat toista mitä kysymystä. Ne kuvaavat sitä mitä kehittäjän 
odotetaan rakentavan. (Wiegers, 2005). 

Sosiaali- ja terveydenhuollon nopeasti kehittyvä toimintaympäristö on 
jatkuvasti alttiina erilaisille muutoksille. Muutokset toimintaprosesseihin voivat 
tulla niin organisaation sisältä (esimerkiksi uusien diagnoosisten tai 
terapeuttisten proseduurien tai osastojen muutoksien myötä) kuin myös 
ulkopuolelta (DRG-järjestelmien jalkauttaminen, sairaaloiden yhdistäminen 
taloudellisten paineiden vuoksi ja erilaisten terveydenhuoltoon liittyvien 
integroitujen verkkojen kautta). Nämä muutospaineet panevat täytäntöön 
prosessimuutoksia ja täten luovat tarpeen nopeasti mukautuville 
tietojärjestelmille (Lenz & Kuhn, 2004). Erilaiset prosessimuutokset muokkaavat 
täten myös aikaisempien prosessien asettamia vaatimuksia tietojärjestelmälle, 
jolloin perinteisten kehittämisen menetelmät kuten esimerkiksi vesiputousmalli 
ei välttämättä sovellu prosessien ja palveluketjujen järjestelmätuen tuottamiseen 
ja kehittämiseen. Perinteinen vesiputousmalli koostuu seitsemästä kohdasta, 
jotka esitetään taulukossa 6 (Royce, 1987).  

 
TAULUKKO 6 Vesiputousmallin työvaiheet 

Vaihe Kuvaus 
1.  Järjestelmävaatimukset 
2.  Ohjelmistovaatimukset 
3.  Analyysi 
4.  Suunnittelu 
5.  Ohjelmointi 
6.  Testaus 
7.  Käyttöönotto 
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Ketterien menetelmien omaksuminen sosiaali- ja terveydenhuollon 
prosessien ja palveluketjujen järjestelmätuen tuottamisessa voi ratkaista 
perinteisen kehittämisen menetelmien kohtaamia ongelmia. Näitä ongelmia ovat 
muun muassa perinteisten kehittämisien tapa pyrkiä keräämään täydelliset 
vaatimukset ja laskea kehityksen kustannuksia eliminoimalla muutoksia 
(Highsmith & Cockburn, 2001). Vastavuoroisesti ketterät menetelmät 
hyväksyvät ja tukevat jatkuvasti muuttuvia muutoksia niiden hylkäämiseen 
sijasta. Perinteisten ja ketterien kehitysmenetelmien merkittävimpiä 
eroavaisuuksia voidaan tarkastella taulukon 7. avulla (Dybå & Dingsøyr, 2008). 
 
TAULUKKO 7 Perinteisten ja ketterien menetelmien eroavaisuuksia (Dybå ja Dingsøyr, 
2008). 

 Perinteiset menetelmät Ketterä menetelmä 
1. Perustavanlaatui

nen 
olettamus 

Järjestelmät ovat täysin 
määriteltävissä, ennustavissa 
ja ne  
rakennetaan pikkutarkan ja 
kattavan suunnittelun avulla 

Korkealaatuinen mukautuva 
sovellus kehitetään pienen tiimin 
avulla hyödyntämällä jatkuvan 
suunnittelun periaatteita ja testaus 
perustuu nopeaan palautteeseen ja 
muutokseen 

2. Johtamistyyli Määräys ja valvonta Johtajuus ja yhteistyö 
3. Tiedon hallinta Eksplisiittinen Hiljainen tieto 
4. Kommunikointi Formaali Vapaamuotoinen 
5. Kehittämisen 

malli 
Elinkaari malli (vesiputous,  
spiraali tai joku variaatio) 

Evoluutio pohjainen 
toimittaminen 

6. Toivottu 
organisaatiorake
nne 

Mekanistinen (korkean tason 
formalisoitu byrokraattisuus) 
suunnattu isoille 
organisaatioille 

Orgaaninen (mukautuva ja 
osallistava sosiaalinen toiminta), 
suunnattu pienille ja keskisuurille 
organisaatioille 

7. Laadun valvonta Raskas suunnittelu ja tiukka 
valvonta. Myöhäinen ja  
raskas testaaminen 

Jatkuva vaatimuksien, 
suunnittelun ja ratkaisun 
valvonta. Jatkuva testaaminen 

 
Useat tutkijat ovat korostaneet kontekstuaalisien näkökulmien ymmärtämisen 
tarvetta tietojärjestelmän suunnittelussa ja loppukäyttäjien osallistamista osaksi 
kehityksen aktiviteetteja sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien 
kehittämisessä. Lisäksi voidaan argumentoida, että kliinisellä työllä ja 
prosesseilla on sellaisia ominaispiirteitä, jotka esiintyvät ainoastaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon tuottamisen kohdealueelle. Tämän vuoksi kohdealueen IT 
kehityksessä ratkaisevaan asemaan nousee korkean tason kommunikointi ja 
yhteistyö ammattilaisten keskuudessa, monipuoliset ja aktiiviset työmenetelmät 
ja valtiolliset- ja ammatilliset ohjeistukset (Martikainen, Viitanen, Korpela & 
Lääväri, 2012).  

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osallistaminen korostuu 
muun muassa palveluketjujen järjestelmätuen jalkauttamisessa. Loppukäyttäjien 
osallistumatta jättäminen voi aiheuttaa epäloogisuuksia järjestelmässä ja 
pahimmassa tapauksessa se toimii epäloogisesti loppukäyttäjän näkökulmasta. 
Tällöin järjestelmä hidastaa potilaan hoitoa järjestelmän toimiessa ristiriitaisesti 
totuttujen hoitorutiinien kanssa (Schuld, ym., 2011).  
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4.6 IT-arkkitehtuuri ja järjestelmäintegraatiostandardit 

Nykypäivänä organisaatiolla on käytössään yhä useampia ja samalla myös 
monimutkaisempia tietojärjestelmiä, jotka ovat erottamattomasti sidoksissa 
organisaation toimintaan ja liiketoimintaprosesseihin. Tämän vuoksi IT-
kyvykkyydellä on selkeä kausaalisuhde organisaation tehokkuuteen niin 
nykypäivänä kuin myös tulevaisuudessa. Näiden kyvykkyyksien ja taitojen 
hallinnan keskiössä on organisaation IT-arkkitehtuuri, josta muodostuu koko 
organisaation kannalta tärkeä ja strateginen kilpailuetu (Strandl, 2006). 
Tietojärjestelmät ovat myös sidoksissa keskenään, jolloin järjestelmien väliset 
integraatiot nousevat pinnalle organisaation kyvykkyyksien hallinnassa. 
Järjestelmäintegraatioissa voidaan hyödyntää erilaisia standardeja ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimialoilla HL7 ja DICOM integraatiostandardit ovat 
johtavassa asemassa (Lenz & Reichert, 2007).  

4.6.1 IT-arkkitehtuuri 

Organisaation liiketoiminnan tukeminen erilaisten tietojärjestelmien avulla on 
kasvamassa määrin tunnistettu suuntaus nykypäivänä ja tämän vuoksi on 
ensiarvoisen tärkeätä varmistaa IT toimintojen olevan linjassa organisaation 
tavoitteiden kanssa. IT linjauksen kunnossa pitäminen on dynaaminen ja jatkuva 
prosessi. Tätä prosessia ohjaa mukautuva korjausliike, joka pyrkii varmistumaan 
organisaation liiketoiminnan kannalta elintärkeiden muutosten ja IT-toimintojen 
sovusta. IT linjauksen ylläpitäminen vaatii kasvamassa määrin IT-
arkkitehtuurilta joustavuutta ja ketteryyttä, koska organisaation liiketoiminta on 
usein joko erottamattomasti tai rajoitetusti kytköksissä IT:hen (Tiwana & 
Konsynski, 2009).  
Ross (2003) yhtyy näkemykseen ja mainitsee IT-arkkitehtuurin toimivan myös 
työkaluna IT:n ja liiketoiminnan strategian linjauksessa. Tällöin IT-arkkitehtuuri 
nähdään järjesteltynä loogisena sovellusten, datojen ja infrastruktuurien 
teknologioiden kokonaisuutena, joka ilmentää organisaation toimintatapoja ja 
teknologia valintoja, joilla mahdollistaan organisaation liiketoimintastrategia 
(Ross, 2003). 

Ross (2003) jaottelee organisaation IT-arkkitehtuurin neljään maturiteetti 
tasoon, jotka ovat;  

1) Sovellussiilojen arkkitehtuuri, jossa organisaation arkkitehtuuri 
muodostuu yksittäisten sovellusten arkkitehtuurien sarjasta eikä koko 
organisaation kattavasta arkkitehtuurista 

2) Standardoitujen teknologioiden arkkitehtuuri, jossa IT arkkitehtuuri on 
organisaation laajuinen ja tarjoaa tehokkuutta teknologioiden 
standardoimisen kautta ja suurimmassa osassa keskittämisen kautta 

3) Rationalisoitujen datojen arkkitehtuuri, jossa organisaation laajuinen IT 
arkkitehtuuri laajentuu sisältämään standardoidut datat ja prosessi 
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4) Modulaarinen arkkitehtuuri, jossa arkkitehtuuri perustuu 
organisaation laajuiseen globaaleihin standardeihin ja sovellus-, data- 
ja teknologiakomponentit ovat löyhästi kiinnitetty, jotta voidaan 
säilyttää globaalit standardit ja mahdollistetaan paikalliset 
eroavaisuudet 

 
Vaikka Rossin ja Beathin (2006) mukaan organisaatiot voivat luoda 
liiketoiminnallista arvoa IT:stä jokaisella edellä mainitulla tasolla niin IT:n 
todellinen strateginen vaikutus kasvaa sitä mukaan mitä korkeammalle tasolle 
organisaatio pääsee (Kuvio 20). Arkkitehtuurin tasoista puhuttaessa on 
kuitenkin huomioitava seuraavat asiat; 1) organisaatio ei voi hypätä yhden tason 
yli, koska jokainen taso sisältää niin teknillisiä luin myös organisatorisia 
muutoksia, jotka valmentavat organisaatiota seuraavalle tasolle ja 2) isot 
organisaatiot tarvitsevat noin keskimäärin viisi vuotta per taso (Ross & Beath, 
2006). 

 

 
KUVIO 20 Arkkitehtuurin maturiteetin tasot (Ross & Baeth, 2006) 

 
Erilaiset lait ja säädökset voivat kuormittaa merkittävästi sosiaali- ja 
terveydenhuollon tietohallintoja. Kuormitukset kohdistuvat pääsääntöisesti 
datan ja järjestelmien standardeihin ja integraatioihin ja tietoturvan kontrolleihin, 
joilla suojataan henkilökohtaista dataa ja datan liikuteltavuutta. Näiden 
kuormitusten lisäksi, kaksi muuta ennenkuulumatonta voimaa ovat luoneet 
vaatimukset IT johtajille ja sairaaloiden hallinnoille tarpeen suunnitella, 
jalkauttaa ja hallita uusien terveydenhuollon tietojärjestelmiä ja laajoja 
järjestelmien välisiä integraatioprojekteja (Bradley, ym., 2012). Nämä voimat ovat; 
 

1) Taloudelliset motivaatiota ja useat erilaiset sisäiset 
organisaatiomuutokset, joita ovat mm. organisaatioiden 
yhdistymiset, erilaiset hankinnat, vahvistukset ja kumppanuudet 
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2) Painostukset potilaiden puolelta terveydenhuollon tuottajia 
kohtaan, jossa potilaat haluavat tuottajien panostavat hoitoa 
tukeviin teknologioihin. Potilaat haluavat tuottajien tarjoavan 
enemmän elektronisia resursseja, jotka tarkoittavat mm. pääsy 
terveystietoihin, lääketieteellistä konsultaatiota ja laitteistoja, 
jolla voidaan suorittaa diagnoosi, valvonta ja sairauden hoito.  
Tämä voima vaikuttaa tosin enemmän sellaisilla markkinoilla 
kuten esimerkiksi yhdysvaltalaisilla markkinoilla, joissa 
terveydenhuolto on järjestetty eritavalla kuin suomalaisessa 
yhteiskunnassa 

 
Näiden muutospaineiden vuoksi useat terveydenhuollon tuottajat ovat luoneet 
hankkeita, joidenka tavoitteena on yhdistää erilaisia teknologioita. Näissä 
hankkeissa terveydenhuollon tuottajat ovat tunnistaneet kokoelman 
terveydenhuollon informaatioteknologioita (HIT) yksittäisten työkalujen sijasta, 
joilla on toiminnalta kannalta keskeinen vaikutus tehokkuuden edistämiseen 
(Bradley, ym., 2012). Näiden edellä mainittujen hankkeiden päätavoitteena on 
siis tunnistaa tehokkuuden kannalta keskeiset IT resurssit. IT resurssit ovat 
organisaation voimavaroja ja kyvykkyyksiä, jotka ovat saatavilla ja joita voidaan 
hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamisessa ja siihen 
vastaamisessa (Wade & Hulland, 2004). Näiden hankkeiden valmistumisen 
kannalta elintärkeäksi nousee menetelmät, joilla edellä mainittujen IT-resurssien 
tunnistamisen lisäksi organisaation integraatio ja standardointi pyrkimykset 
voidaan hahmottaa ja käsitellä. Tällöin kokonaisarkkitehtuuri astuu kuvaan 
mukaan. Laveasti määriteltynä kokonaisarkkitehtuuri tarkoittaa IT-
infrastruktuurin ja liiketoimintaprosessien loogista jäsentämistä. Sen tavoitteena 
on siis tunnistaa avain teknologiat, data ja järjestelmäkomponentit, jotka tulisi 
jakaa usean organisaation sidosryhmän kesken (Bradley, ym., 2012). 

Bradley ja muut (2012) jatkokehittivät Rossin aikaisemmin esitettyä neljän 
tason arkkitehtuurimaturiteettimallia lisäten siihen omat kokonaisarkkitehtuuria 
käsittävät elementit, jolla voidaan arvioida organisaation omaa 
kokonaisarkkitehtuurimaturiteettia. Tämä malli esitetään kuviossa 20. 
Organisaatiot, jotka sijoittuvat liiketoiminnan siilojen tasolle keskittävät 
resurssinsa yksittäisen sovellusten kehittämiseen. Standardoitujen 
teknologioiden tasolle sijoittuvat organisaatiot keskittävät pyrkimyksensä ja 
resurssinsa jaettuun infrastruktuuriin. Ne organisaatiot, jotka sijoittuvat 
optimoidun ytimen tasolle keskittävät resurssinsa datan hallintaan ja 
infrastruktuurin kehittämiseen. Organisaatiot, jotka sijoittuvat modulaarisen 
liiketoiminnan tasolle keskittivät voimavaransa niihin toimenpiteisiin, joilla 
saavutetaan strateginen ketteryys (Bradley, ym., 2012) 
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KUVIO 21 Jatkokehitetty arkkitehtuurimalli (Bradley, ym., 2012) 

4.6.2 Järjestelmäintegraatiot ja niiden standardit 

Terveydenhuollon tuottajat ovat jatkuvan paineen alla, jossa he joutuvat 
järkeistämään hoidon tuomia kustannuksia ja samaan aikaan heidän tulee 
säilyttää tai jopa nostaa hoitopolkujen ja kliinisien prosessien laatua. Näiden 
tiukkojen vaatimuksien tavoittamisessa, järjestelmien väliset integraatiot ja 
personoidut hoidot nähdään ja tunnistetaan merkittävinä laatua kasvattavina 
komponentteina (Blazona & Koncar, 2007). Sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimialalla on useita erilaisia tietojärjestelmiä käytössään, joissa eri 
tietojärjestelmillä on omat käyttötarkoituksensa potilaiden laadukkaassa ja 
tehokkaassa hoitamisessa (Haux, 2006). Näiden järjestelmien keskinäisessä 
tiedonvaihdossa hyödynnetään erilaisia järjestelmien välisiä integraatiota ja 
integraatiostandardeja. HL7 eli Health Level 7 on johtava terveydenhuollossa 
käytettävien tietojärjestelmien integrointistandardi ja standardin nimi viittaa 
OSI-referenssi mallissa ylimpään tasoon eli sovelluskerrokseen (Lenz & Reichert, 
2007). OSI-referenssi malli koostuu seitsemästä kerroksesta, fyysinen-, 
siirtoyhteys- verkko-, kuljetus-, istunto-, esitystapa ja sovelluskerroksesta, joka 
esitetään kuviossa 22 (Zimmermann, 1980). HL7 standardi toimii nykypäivänä 
usean terveydenhuollon tietojärjestelmän perustana. Se määrittää rakenteet ja 
mekanismit hallinnollisen ja kliinisen datan kuvaamiseen ja kommunikointiin 
keskittymättä tiettyyn terveydenhuollon osa-alueeseen tai kommunikointi 
teknologiaan (Blazona & Koncar, 2007). HL7 on viestipohjainen standardi, jota 
hyödynnetään datan siirtämisessä eri sairaalan tietojärjestelmien välillä (Lenz & 
Reichert, 2007).  
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KUVIO 22 OSI-referenssi malli 

 
Edellä esitetyn HL7 standardin lisäksi lääketieteellisellä kohdealueella on 
muitakin tietojärjestelmien integraatio standardeja, joista yksi merkittävä on  
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). DICOM on 
julkinen tiedon vaihdon standardi, joka määrittelee digitaalisen kuva formaatin 
ja tiedostorakenteen lääketieteellisille kuville ja siihen liittyviin metatietoihin. 
DICOM standardi limittyy osittain HL7 standardin määrityksien kanssa 
 (Lenz & Reichert, 2007; Bidgood, ym., 1997). 

4.7 Yhteenveto 

Palveluketjut voivat koostua niin organisatorisista kuin myös hoidollisista 
prosesseista ja näiden tukeminen tietohallinnon toimesta voi olla paikoittain 
erittäinkin haastavaa. Organisatoriset prosessit tukevat potilaan hoitoa ja 
yleensä ne ylittävät organisaation perinteiset osastorajat ja vaativat yhteistyötä 
eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta toteutuakseen. Hoidollisilla 
prosesseilla suoritetaan potilaan hoitoa koskevat toimenpiteet ja tässä voidaan 
hyödyntää diagnostis-terapeuttista sykliä.  

Edellä mainittujen prosessien tukeminen tietohallinnon toimesta tapahtuu 
nykypäivänä erilaisia tietojärjestelmien ja tietojärjestelmien välisien 
integraatioiden avulla. Potilaan hoitoa koskeva tieto välitetään hoitoa antavalle 
ammattilaiselle ja tämä voi tällöin hyödyntää sitä hoitoa antaessa. Yleensä eri 
osastojen käyttämät tietojärjestelmät ovat kohdennettuja suorittamaan juuri 
tiettyä asiaa ja tämän vuoksi integraatiot eri järjestelmien välille ovat arkipäivää 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueilla. 

Palveluketjujen moninaisuus on yksi haastava tekijä palveluketjujen 
tukemisessa. Riippuen käsiteltävästä palveluketjusta, palveluketju voi koostua 
niin sosiaali- kuin myös terveydenhuollon organisatorisista kuin myös 
hoidollisista prosesseista ja tällöin ne muodostavat välillä laajojakin 
prosessiketjuja, jotka ylittävät toimialakohtaiset rajat. 

Vaatimus on keskeinen käsitä tietojärjestelmien kehittämisessä. 
Tietojärjestelmään kohdistuvilla vaatimuksilla pyritään hahmottamaan 
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esimerkiksi ne halutut toiminnallisuudet, joita tietojärjestelmän odotetaan 
tarjoavan käyttäjillensä. Tietojärjestelmän kehitystyötä voidaan suorittaa 
perinteisin tai vaihtoehtoisesti ketterin menetelmin, jotka eroavat toisistaan 
muun muassa vaatimuksien hallinnalla ja kehitystyön vaiheistuksella. 

Nykypäivän jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä tietohallinto 
tarvitsee erilaisia hallintamenetelmiä, jotta se voisi suoriutua sille asetetuista 
tavoitteista. Erilaisten arkkitehtuurien avulla tietohallinto voi pitää organisaation 
käytössä olevat rajalliset voimavarat linjassa tavoitteiden kanssa. 
Järjestelmäintegraatio standardien avulla tietohallinto pystyy vaihtamaan tietoa 
eri järjestelmien välillä ilman, että sen tulisi keksiä joka kerta menetelmä tai tapa 
tiedon vaihtoon. 
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5 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa kuvataan tutkielmassa tehtävän tutkimusprosessin etenemisen 
vaiheet ja esitellään valittu tutkimusmenetelmä perusteluineen. Luvun 
alkupuolella myös tehdään kertaus tutkimuksen tarkoituksesta, tavoitteista ja 
tutkimusongelmasta. Tutkimusongelmaa käsittelevät tutkimuskysymykset 
esitellään ja näiden avulla perustellaan valittu tutkimusmenetelmä. Tämän 
jälkeen kuvataan tutkimusprosessin kulku vaiheittain ja kuvataan 
tiedonkeruutapa, miten tutkimukseen osallistuvat henkilöt valittiin ja 
kontaktoitiin ja lisäksi esitellään, miten tutkimusaineisto kerättiin. Luvussa 
käsitellään myös aineiston analysointia ja luotettavuuden arviointia. 

5.1 Tutkimuksen menetelmät 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää Apotin tietohallinnon kohtaamat 
haasteet palveluketjujen järjestelmätuen tuottamisessa. Kohdattujen haasteiden 
selvittäminen on ensiarvoisen tärkeää organisaation oman toiminnan 
kehittämisessä ja tehostamisessa. Operatiivisen toiminnan näkyvyys Apotin 
tietohallinnolle on ollut puutteellista Apotti hankkeen alkupuolella. 
Palveluketjut ovat kuitenkin monimutkaisia kokonaisuuksia myös 
tietohallinnonkin näkökulmasta, jonka vuoksi tutkimusongelman ratkaisemiksi 
muodostettiin seuraavat tutkimuskysymykset: 
 

• ”Miten palveluketjurakenne ja sen vaatimukset näkyvät tietohallinnolle?” 
• ”Millaisia haasteita liittyy palveluketjun järjestelmätuen tuottamiseen?” 

 
Tutkimuksia voidaan suorittaa joko kvantitatiivisen eli määrällisen tai 
kvalitatiivisen eli laadullisen tai näitä yhdistelevällä tutkimusmenetelmällä. 
Creswellin (2014) mukaan kvantitatiivinen tutkimusote perustuu deduktiiviseen 
prosessiin eli se etenee yleisestä yksityiskohtaiseen. Lisäksi se etsii syysuhteita ja 
sen asetelma on staattinen siinä mielessä, että ennen tutkimuksen alkua luokat 
on määritelty etukäteen ja se on kontekstiton. Kvantitatiivinen 
tutkimusmenetelmä pyrkii yleistysten avulla ennustamiseen, selityksiin, 
ymmärtämiseen ja reliaabeliuden ja validiuksen kautta tarkkuuteen ja 
luotettavuuteen. Toisin kuin kvantitatiivinen menetelmä, kvalitatiivinen 
tutkimusmenetelmä perustuu Creswellin  (2014) mukaan induktiiviseen 
prosessiin, jossa se etenee yksityisestä yleiseen ja se on kiinnostunut useasta 
yhtäaikaisesta tekijästä, jotka vaikuttavat lopputulokseen. Tämän lisäksi 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa luokat muotoutuvat tutkimuksen kuluessa ja se 
on kontekstisidonnaista. Lisäksi siinä on teorioita ja säännönmukaisuuksia 
kehitellään suuremman ymmärtämisen toivossa. Kvalitatiivisen tutkimuksen 
tarkkuus ja luotettavuus saavutetaan verifioimalla. Oevermann ja muut esittivät 
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kvantitatiivisten menetelmien olevan talouden tutkimuksen oikoteita datan 
luomisen prosessissa, missä kvalitatiiviset menetelmät tarjoavat todellisen 
tieteellisen perustelun faktoista. Kleining mainitsi omassa tutkimukseen 
kvalitatiivisten menetelmien voivan elää ilman kvantitatiivisia menetelmiä, 
missä taas vastavuoroisesti kvantitatiiviset menetelmät tarvitset aina 
kvalitatiivisia menetelmiä selittääkseen löydöksien välisiä suhteita (Flick, 2009). 
Edellä esitetyn informaation perusteella on perusteltua hyödyntää laadullista 
menetelmää tutkimuksessa, jossa tavoitteena on muodostaa ymmärrys ja 
kokonaiskuva käsiteltävästä monimutkaisesta ja useamman tekijän 
muodostavasta ilmiöstä. Laadullisen tutkimuksen sisältö koostuu aiemmista 
aihepiiriä käsittelevistä tutkimuksista ja teorioista, empiirisestä aineistosta ja 
tutkijan omasta ajattelusta ja sitä seuraavasta päättelystä. Toisin sanoen, 
laadullinen tutkimus sisältää aineistonkeruun, analyysin ja tulkinnan sekä 
raportoinnin (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009). 

5.1.1 Tiedonkeruumenetelmä ja tiedonkeräys 

Haastattelu on yksi käytetyimmistä ja tärkeimmistä tavoista hankkia ja kerätä 
aineistoa laadullisessa tutkimuksessa (Myers & Newman, 2007, Sarajärvi & 
Tuomi, 2018) Muita laadullisen tutkimuksen aineiston ja tiedon 
keruumenetelmiä ovat muun muassa kysely, havainnointi ja erilaisista 
dokumenteista koottu tieto. Haastattelun tavoitteena on kerätä informaatiota 
haastateltavalta ja se on ennalta suunniteltua päämäärähakuista toimintaa. 
Haastattelijan osallisuutta haastattelutilanteessa ei katsota nykypäivänä haitaksi 
vaan haastattelijan aktiivinen rooli on jopa suositeltavaa. Tällöin haastattelusta 
pyritään saamaan keskustelun omainen ja luonnollisempi, jolloin se kannustaa 
haastateltavaa kertomaan vapaammin omista kokemuksistaan. (Sarajärvi & 
Tuomi, 2018). Hirsijärven ja muiden mukaan haastattelut voidaan suorittaa 
yksilö-, pari-, tai ryhmähaastatteluina (Hirsijärvi, ym., 2009) 

Haastattelut voidaan Vallin ja Aaltolan (2018) ja Hirsijärven ja muiden (2009) 
mukaan jakaa niiden strukturointiasteensa mukaisesti kolmeen kategoriaan, 
jotka ovat: strukturoitu, puolistrukturoitu ja strukturoimaton haastattelu. 
Myersin ja Newman (2007) mukaan strukturoidulla haastattelulla valmis 
rakenne, joka on valmisteltu etukäteen ja siinä ei ole tilaa improvisaatiolle. 
Strukturoitua lomakehaastattelua käytetään yleensä kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa aineistokeruumenetelmänä (Sarajärvi & Tuomi, 2018). 
Puolistrukturoidut ja strukturoimattomat haastattelut ovat vaillinaisia, jossa 
haastattelija on voinut etukäteen valmistella kysymyksiä haastattelua varten, 
mutta siinä on tilaa ja tarvetta improvisoinnille.  Haastattelijana toimii joko 
tutkija itse tai hän on tutkijoista (Myers & Newman, 2007). Strukturoimattomasta 
haastattelusta voidaan käyttää myös nimitystä avoin haastattelu. Avoimessa 
haastattelussa käytetään avoimia kysymyksiä ja keskustelua rajaa ainoastaan 
käsiteltävä ilmiö (Sarajärvi & Tuomi, 2018).  

Tämän tutkielman yhtenä tiedonkeruumenetelmänä hyödynnetään 
puolistrukturoitua menetelmää, jota Vallin ja Aaltolan (2018) mukaan voidaan 
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myös kutsua teemahaastatteluksi. Teemahaastattelussa korostetaan 
haastateltavien tulkintoja asioista ja lisäksi käsitellään heidän muodostamia 
merkityksiä asioista ja sitä, miten nämä merkitykset syntyvät 
vuorovaikutuksessa (Sarajärvi & Tuomi, 2018). Eskolan ja Suorannan (1998) 
mukaan teemahaastattelussa käsiteltävät teemat on etukäteen määritelty ja nämä 
käydään haastateltavien kanssa läpi, tosin näiden järjestys ja laajuus voi 
vaihdella haastattelujen välillä. Tässä tutkielmassa noudatettiin Eskolan ja 
Suorannan mukaista toimintamallia ja valitut teemat toistuivat jokaisessa 
haastattelussa. 

Tutkimuksen teemat koostuivat viidestä eri kokonaisuudesta, jotka 
muodostettiin tutkielman teoriaosuuden avulla.  Haastattelujen teemat olivat 
seuraavanlaiset: 

 
1. Haastateltavan taustatiedot 
2. Palveluketjun rakenne ja näkyvyys 
3. Palveluketjut ja käsitteet 
4. Palveluketjujen järjestelmäintegraatiot 
5. Arkkitehtuuri ja sen hyödyntäminen osana palveluketjuja 

 
Ensimmäinen teeman tarkoitus oli selvittää haastateltavan taustatiedot. Toinen 
teema käsitteli palveluketjujen rakennetta, näkyvyyttä ja niiden esittämiä 
vaatimuksia tietohallinnolle. Kolmas teema käsitteli eri toimijoiden välistä 
kommunikaatiota ja heidän käyttämiä käsitteitä. Neljäs teema keskittyi 
palveluketjujen järjestelmäintegraatioihin ja siihen mikä niiden osuus ja haasteet 
ovat järjestelmätuen tuottamisessa. Viides ja viimeinen teema keskittyi 
palveluketjujen taustalla olevaan arkkitehtuuriin ja kompleksisuuden hallintaan. 

Tämän tutkimuksen tiedonkeruun ensimmäinen vaihe oli tutkimusluvan 
hankkiminen Apotilta.  Tutkijan aikaisemmin hankitun toimialakohtaisen 
työkokemuksen kautta muodostunutta verkostoa hyödynnettiin yhteyshenkilön 
tavoittamisessa ja tutkimusluvan sopimisessa. Myönnetyn tutkimusluvan 
jälkeen oli tarve muodostaa käsitys ja määritys tutkimuksen otannasta. Flick 
(2009) painottaa otantaa koskevien valintojen merkitystä, koska nämä valinnat 
korreloivat vastauksien relevanttiutta suhteessa tutkimuskysymykseen 
laadullisessa tutkimuksessa. Tämän vuoksi määriteltiin haastateltavien 
henkilöiden profiilit. Näiden määrityksien avulla tavoiteltiin varmistusta siitä, 
että haastatteluilla saataisiin erilaisia näkemyskantoja palveluketjuista ja 
erityisesti niiden muodostamista haasteista tietohallinnolle terveydenhuollon 
kontekstissa. Yhteyshenkilön kanssa saatiin muodostettua harkinnanvarainen 
lista haastateltavista henkilöistä, joidenka roolit vastasivat aikaisemmin 
määriteltyjä profiileja. Haastateltavien henkilöiden yhteystiedot saatiin 
yhteyshenkilön kautta ja näitä käytettiin myöhemmin haastateltavien 
kontaktoinnissa.  

Tutkimuksen tiedonkeruun seuraava vaihe oli yhteydenotto ja 
haastatteluaikojen sopiminen haastateltavien kanssa. Haastateltavia lähestyttiin 
puhelimitse ja sähköpostitse. Kaikki viisi haastateltavaa olivat työsuhteessa 
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Apottiin ja ja kontaktoinnin aikana heiltä saatiin alustava suostumus 
tutkimukseen osallistumisesta.  

Taulukossa 8 on esitetty tutkimuksen haastateltavien henkilöiden 
taustatiedot. Haastateltavien työtehtävät ja roolit erosivat toisistansa, jolloin 
saatiin erilaisia katsantokantoja käsiteltävään aihepiiriin. Lisäksi haastateltavien 
toimialakokemus vaihteli, jossa nuorimmalla oli 3 vuotta toimialakokemusta ja 
kokeneimmalla 30 vuotta. Osa haastateltavista omasi myös kliinisen puolen 
kokemusta, joka mahdollisti aihepiirin tarkastelun niin IT:n kuin myös 
toiminnan näkökulmista, mikä taas vastavuoroisesti mahdollisti laajemman 
ymmärryksen muodostumisen aihepiiristä.  Haastattelut kestivät keskimäärin 37 
minuuttia lyhyimmän ollessa 24 minuuttia ja pisimmän 48 minuuttia. 
Haastattelujen jälkeen nauhoitukset litteroitiin tekstimuotoon. Haastattelut 
suoritettiin viikoilla 24 ja 25 vuonna 2019. 
 
TAULUKKO 8 Tutkimuksen haastateltavien taustatiedot 

Haastateltava Rooli Toimialakokemus Kesto 
Haastateltava 1 Arkkitehti 20 vuotta 45min 
Haastateltava 2 Johtaja 11 vuotta 48min 
Haastateltava 3 Arkkitehti 15 vuotta 41min 
Haastateltava 4 
Haastateltava 5 

Kliininen asiantuntija 
Päällikkö 

30 vuotta 
3 vuotta 

29min 
24min 

 
Haastattelut suoritettiin kasvotusten henkilökohtaisessa tapaamisessa, 
haastateltavien itse valitsemassa paikassa. Kaikki haastattelut pidettiin Apotin 
toimitiloissa. Hirsjärven ja Hurmeen (2010) mukaan haastatteluvaiheen laatua 
voidaan nostaa teknisen välineistön toimivuuden huolehtimisesta, jonka vuoksi 
haastattelut nauhoitettiin käyttämällä kahta erillistä nauhoitusvälinettä. Valitut 
välineet olivat nauhuri ja puhelin. Jokaiselta haastateltavalta kysyttiin 
ennakkoon lupa nauhoitukseen ja tämän lisäksi sama lupa kysyttiin uudelleen 
vielä erikseen haastattelun alussa. Lupa kysyttiin myös nauhoituksen 
litteroinnista ja sen hyödyntämistä tutkimustarkoituksessa. 

Haastattelujen jälkeen haastatteluaineisto kerättiin yhteen ja aineistolle 
tehtiin vertailu. Vertailussa haastatteluaineistossa huomattiin olevan 
samankaltaisuutta ja toistuvia asiakokonaisuuksia teemoittain. Hirsijärven ja 
muiden mukaan (2009) laadullisen tutkimuksen aineiston määrää ei voida 
määritellä etukäteen vaan aineiston määrä määräytyy saturaation eli 
kylläisyyden mukaan. Haastatteluita voidaan jatkaa niin kauan, kun haastattelut 
tuovat uutta tietoa esiin ja nämä vastaavat asetettuun tutkimusongelmaan. Toisin 
sanoen, aineisto voidaan katsoa olevan tutkimuksen kannalta tarpeeksi kattava 
silloin kun aineistossa havaitaan samankaltaisuutta (Valli & Aaltola, 2018). 
Vertailussa tehdyn havainnon vuoksi ei uusille haastatteluille nähty olevan 
perusteita ja tämän vuoksi uusia haastatteluita ei enää sovittu.  
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5.1.2 Aineiston analysointi 

Tässä alaluvussa käsitellään tutkimuksessa kertyneen aineiston analysointia. 
Vallin ja Aaltolan mukaan (2018) haastattelun jälkeen tulisi tehdä kerätyn 
haastatteluaineiston litterointi eli puhtaaksi kirjoittaminen. Hirsijärvi ja muut 
(2009) yhtyvät tähän näkemykseen, koska se helpottaa aineistolle tehtävää 
analysointia. Aineiston litterointi tehtiin mahdollisimman sanatarkasti poistaen 
kuitenkin erilaiset äänelliset painotukset ja muunlaiset äänähdykset, koska 
näiden puhtaaksikirjoittamiselle ei nähty painoarvoa tässä tutkimuksessa. 
Hirsjärven ja Hurmeen (2010) mukaan haastatteluaineiston laatua parantaa 
nopeasti aloitettu litterointi, jonka vuoksi litterointi aloitettiin muutaman päivän 
sisällä haastatteluista. Litteroinnissa hyödynnettiin Microsoft Word 
tekstinkäsittelyohjelmaa. 

Laadullisen aineiston analysointia voidaan Hirsijärven ja muiden (2009) 
mukaan tehdä usealla eri tavalla, mutta yleensä ne jaotellaan karkeasti kahteen 
eri kategoriaan, jotka ovat; selittämiseen- ja ymmärtämiseen pyrkivään. Eskola ja 
Suoranta (1998) mainitsee laadullisen tutkimuksen aineiston analysoinnin olevan 
usein aineiston keräämistä huomattavasti työläämpi työvaihe.  Laadullisen 
tutkimuksen analysoinnin haasteena pidetään usein sitä, että käytettävissä on 
lukuisia erilaisia vaihtoehtoja ja yksiselitteiset säännöt näiden käyttämisestä 
puuttuvat. Laadullisen tutkimuksen yleiset analyysimenetelmät ovat seuraavat: 
teemoittelu, tyypittely, sisällönerittely, diskurssianalyysi ja keskusteluanalyysi. 
Näiden vaihtoehtojen lisäksi analyysin tekemiseen voidaan hyödyntää 
tilastollisia tekniikoita, mutta näitä yleensä hyödynnetään pääsääntöisesti 
kvantitatiivisissa tutkimuksissa (Valli & Aaltola, 2018; Hirsijärvi, ym. 2009; 
Eskola & Suoranta, 1998). Tutkimuksen analysointimenetelmäksi valittiin 
teemoittelu, jonka tavoitteena on havaita ja löytää käsiteltävästä aineistosta 
toistuvia teemoja, jotka ovat keskeisiä tutkimusongelman kannalta. Teemojen 
esiin nostamisen seurauksena voidaan valaista tutkimusongelmaa useasta eri 
näkökulmasta ja lisäksi voidaan tehdä vertailu tiettyjen teemojen esiintymisestä 
ja ilmenemisestä aineistossa (Eskola & Suoranta, 1998). Laadullisen aineiston 
analysointi jätetään usein Eskolan ja Suorannan mukaan tematisoinnin vuoksi 
sitaattikokoelmaksi. Lisäksi Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan teemoittelu 
vaatii teorian ja empirian vuorovaikutusta, jolloin se näkyy tutkimustekstissä 
lomittumisena toisiinsa. Savolainen (1991) kuvaa neljä erilaista sitaattien 
pelkistämisen tapaa, joita voidaan käyttää osana tutkimustekstiä. Ensimmäisenä 
on tekstikatkelma, jota voidaan hyödyntää tutkijan tekemän tulkinnan 
perustelussa. Toisena kuvattuna tapana on aineiston kuvaava esimerkki, jolloin 
sitaatti siis kuvaa kerättyä aineistoa. Kolmantena tapana Savolainen mainitsee 
tekstin elävöittämisen sitaatin avulla. Neljäntenä ja viimeisenä tapana sitaattia 
voidaan käyttää tiivistettyjen kertomuksien pelkistämisenä (Eskola & Suoranta, 
1998).  
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5.2 Luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa yleensä nousee esiin kaksi keskeistä 
käsitettä, jotka ovat reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetti tarkoittaa 
mittaustulosten toistettavuutta eli käytännössä sitä, että tutkimustulokset 
toistuvat riippumatta siitä, kuka mittauksen suorittaa. Reliabiliteettia voidaan 
todentaa usealla eri tavalla. Yksi yleinen tapa on useamman arvioijan 
käyttäminen ja jos he pääsevät samaan tutkimuksen tulokseen kuin alkuperäinen 
mittauksen suorittaja, voidaan tutkimustulokset todeta reliaabeleiksi. 
Tutkimuksen validiteetilla eli pätevyydellä tarkoitetaan mittarin tai 
tutkimusmenetelmän kykyä mitata tarkalleen sitä, mitä on aikomuskin mitata. 
(Hirsjärvi, ym., 2009) Tutkimuksen validiutta voidaan tarkastella ja arvioida 
useasta eri näkökulmista, joita ovat: ennustevalidiudesta, 
tutkimusasetelmavalidiudesta ja rakennevalidiudesta (Hirsijärvi & Hurme, 2010). 
Laadullisessa tutkimuksessa Janesickin (2000) mukaan ydinasioita ovat 
henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien kuvaukset. Validius tarkoittaa tällöin 
tehdyn kuvauksen ja siihen yhdistettyjen selitysten ja tulkintojen 
yhteensopivuutta (Hirsjärvi, ym., 2009).  

Tutkimuksessa käytetyt teemakokonaisuudet luotiin lähdekirjallisuuden ja 
aiempien tutkimusten perusteella. Tutkimuksen teemojen valintojen haasteeksi 
koettiin valitusta näkökulmasta vähän tutkittu tutkimusaihe, jonka vuoksi 
haastatteluteemojen löytäminen ja valitseminen kesti odotettua pidempään. 
Hirsjärvi ja Hurme (2010) korostaa hyvän haastattelurungon tärkeyttä ja 
erityisesti sen vaikutusta haastatteluaineiston laatuun. Teemojen valintojen 
myötä saatiin rakennettua haastattelurunko, joka esitetään Liitteessä 2. 
Tutkimukseen valitut teemat ja haastattelurunko käytiin yhdessä läpi Apotin 
yhteyshenkilön kanssa, jotta voitiin varmistua teemojen sopivuudesta ja 
tarkoituksenmukaisuudesta suhteessa tutkimuskysymykseen. Tämän lisäksi 
tutkimuksen validiteettia pyrittiin kasvattamaan alan ammattilaisten 
haastatteluillan. Ennen haastattelutilannetta, haastateltaville annettiin 
mahdollisuus tutustua rauhassa Liite 2 mukaiseen infopakettiin. Infopaketissa 
esiteltiin tutkimuksen kannalta keskeisten käsitteiden väliset suhteet ja pro gradu 
kohtainen määritelmä palveluketjulle. Myers ja Newman (2007) esittävät 
laadullisen tutkimuksen suoritettavan haastattelun yhdeksi sudenkuopaksi 
haastatteluajan puutetta, joka voi negatiivisesti vaikuttaa haastatteluaineiston 
laatuun ja luotettavuuteen. Tämän vuoksi jokaisella tutkimuksen haastattelulle 
varattiin tunti aikaa, joka mahdollisti haastattelujen suorittimisen rauhalliseen 
tahtiin. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan Hirsijärven ja muiden 
(2009) korottaa yksityiskohtaisella ja läpinäkyvällä tutkimusprosessin 
kuvauksella. Tämän vuoksi tutkimuksen eri vaiheet on pyritty kuvaamaan 
mahdollisimman tarkasti ja läpinäkyvästi tässä tutkimuksen viidennessä luvussa. 
Tutkimuksen menetelmän kritiikki kohdistuu tutkijan itse suorittamaan 
materiaalin keräykseen ja siihen, että tutkimuksen analysointi on tehty itse 
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tutkijan toimesta. Tämän vuoksi tutkimuksen objektiivisuuteen tulee kiinnittää 
huomioita. 
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6 AINEISTON KÄSITTELY JA TULOKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Apotin toiminnallinen puoli 
palveluketjujen kautta näyttäytyy tietohallinnolle ja minkälaisia haasteita 
tietohallinto kohtaa prosessiketjujen eli palveluketjujen järjestelmätuen 
tuottamisessa. Ensimmäisessä alaluvussa suoritetaan aineiston käsittely 
edellisessä luvussa esiteltyjen teemojen mukaisesti. Teemoittain kerätty ja 
käsitelty aineisto esitellään tekstimuodossa sitaatteina omina kokonaisuuksinaan. 
Haastatteluteemoja oli kaiken kaikkiaan viisi kappaletta, joista ensimmäinen 
keskittyi taustatietoihin ja neljä seuraavaa tutkimuksessa käsiteltävään 
aihepiiriin. Ensimmäinen teeman tarkoitus oli selvittää haastateltavan 
taustatiedot. Toinen teema käsitteli palveluketjujen rakennetta, näkyvyyttä ja 
niiden esittämiä vaatimuksia tietohallinnolle. Kolmas teema käsitteli eri 
toimijoiden välistä kommunikaatiota ja heidän käyttämiä käsitteitä. Neljäs teema 
keskittyi palveluketjujen järjestelmäintegraatioihin ja siihen mikä niiden osuus ja 
haasteet ovat järjestelmätuen tuottamisessa. Viides ja viimeinen teema keskittyi 
palveluketjujen taustalla olevaan arkkitehtuuriin ja kompleksisuuden hallintaan. 
Teemoittain suoritetun aineistojen läpikäynnin jälkeen on seuraavaksi vuorossa 
tuloksien analysointi, joka tarkastellaan omana alalukunaan. Alaluvun 
tarkoituksena on muodostaa käsitys saaduista tuloksista. 

6.1 Aineiston käsittely 

Tässä alaluvussa suoritetaan aineiston käsittely ja käydään tutkimuksessa 
kerätty aineisto teemoittain läpi. Teemat olivat palveluketjun rakenne ja 
näkyvyys, palveluketjut ja käsitteet, palveluketjujen järjestelmäintegraatiot ja 
arkkitehtuuri ja sen hyödyntäminen osana palveluketjuja. 
 
Palveluketjun rakenne ja näkyvyys 
 
Tämän teemakokonaisuus käsitteli tietohallinnon näkökenttää palveluketjuihin 
ja miten olemassa olevien ja uusien prosessiketjujen vaatimukset esiintyvät 
tietohallinnolle. Lisäksi kokonaisuus käsitteli kohdattuja haasteita 
järjestelmätuen tuottamisessa. Näiden avulla pyrittiin ymmärtämään sitä, miten 
tietohallinto käsittelee palveluketjuja tällä hetkellä omassa toiminnassaan. 

Ensimmäistä alakokonaisuutta kysyttäessä haastateltavien vastauksista 
nousi esiin muun muassa suomen lainsäädäntö, toiminnan tietointensiivisyys, 
aikaisemmat käytössä olleet tietojärjestelmät ja tietohallinnon rooli 
järjestelmätukea antaessa: 

Jos nyt puhutaan ihan tietohallinnon näkökulmasta, niin ensinäkin tässä sosiaali- ja 
terveydenhuollossa, on hyvä muistaa, että siinä on eri lainsäädäntö. Se on yksi, joka 
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tietohallinnossa on se hankalin asia siinä. Usein se laki niin kuin rajoittaa toimintaa jo 
sinällään. (Haastateltava 1) 

Tietohallinto on oikeastaan enemmän mieltäneet asian niin kuin tämmöisenä tiedon 
suojelijana kuin tiedon hyödyntäjänä. Se tarkoittaa juuri näitä rekisterirajoja ja muita 
vastaavia, joka on sinänsä luonnollista, koska tietohallinnon tehtävä on hallita sitä 
rekisteriä ja sen rekisterinpitäjän elikkä sitten kunnan tai HUS:sin tai muun sääntöjen 
mukaan ja säännöt tulee aika pitkälti laista (Haastateltava 4) 

Lainsäädännön maininnan yhteydessä esiin nousi myös toiminnan järjestämisen 
haaste muuttuvassa maailmassa 

Kun on eri lakia ja lakia tulkitaan vielä tietysti eri tavoilla niin, tää SO-TE eli niin kuin 
raja on joskus aika iso ja tietohallinnolla perinteisesti ollut helpointa niin kuin ratkaista 
se sillä lailla, että eriytetään ne asiat sitten eri järjestelmiin ja silloin saadaan tämä 
lainsäädännöllinen, rekisterinpitäjyys ja muut jotenkin sillä lailla, ettei niitä tarvitse 
ajatella hirveästi. Mutta sitten tämä johtaa siihen, että toiminnallisesti se voi olla 
hankalaa ja sitten nykyään, kun ollaan menty siihen, kun sosiaali- ja terveydenhuolto 
halutaan samaan organisaatioon, niin ihmiset on ollut eriytettynä ja nyt kun niitä 
ihmisiä on lähetty yhdistämään, niin siitä huolimatta tämä tietojärjestelmäraja siellä 
on edelleenkin vastassa ja se on nyt se haaste (Haastateltava 1). 

Haastattelujen edetessä tietohallinnon nykypäivän rooli toiminnan tukemisessa 
nousi myös puheen aiheeksi. 

Tietysti tietohallinto tukee näitä sosiaali ja terveydenhuollon prosesseja hyvin 
läheisellä tavalla eli nykypäivänä suurin osa sosiaali ja terveydenhuollon prosesseista 
on sellaisia, että ne ovat varsin tietointensiivisiä. Puhutaan hoidollisesta prosesseista 
tai puhutaan jostain lääketieteellisestä toimenpiteestä, puhutaan kroonisen sairauden 
hoitamisesta, jotka kaikki ovat prosesseina vähän erilaisia tai puhutaan laajoista 
populaatiotason preventiviisen terveydenhuoltoon liittyvästä vaikuttamistyöstä. Ne 
kaikki on sellaisia, yhtäkään niitä ei voi toteuttaa turvallisesti ja laadukkaasti ja 
tehokkaasti ilman hyvin laajaa yhteistoimintaa laajassa ja nopeasti muuttuvassa 
informaatiokentässä. (Haastateltava 2) 

Eli näin kuvattuna on ilmeistä että, jokaisessa nurkkauksessa tarvitaan 
tietojärjestelmiä ja niiden tuottamaa informaatiokenttää. Eli näin ollen nämä sosiaali ja 
terveydenhuollon prosessit ovat hyvin läheisessä kontaktissa tietohallinnon kanssa, 
joka tän roolituksen mukaan tietysti vastaa siitä, että nämä tukevat järjestelmät ovat 
luotettavia, ovat käytettävissä mutta ovat myös käyttöergonomian mukaisesti 
käytettävissä siellä arjen sosiaali- ja terveydenhuollon ydintyössä (Haastateltava 2) 

Haastatteluissa mainittiin aiempien potilasjärjestelmien tarjoaman puutteellisen 
tuen toiminnalle ja nähtiin niiden keskittyvän filosofialtaan eri tarkoitusperiin  

Suomessa ennen Apottia käytössä olleet potilastietojärjestelmät ja 
asiakastietojärjestelmät ovat filosofialtaan olleet tämmöisiä kirjaamisalustoja ja 
loppujen lopuksi ne eivät ole hirveästi auta sosiaali- tai terveydenhuollon prosesseja 
oikeastaan mitenkään. (Haastateltava 3) 
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Enemmän tai vähemmänhän se aina menee, että se järjestelmänkäyttävä 
ammattihenkilö tai organisaatio määrittelee ne tietyt organisaatiorajojen ylittävät 
palveluketjut, jotka sitten tietohallinnon on tehtävänä toteuttaa sinne järjestelmään. 
(Haastateltava 5) 

Siirryttäessä haastattelussa eteenpäin keskustelemaan niin olemassa olevien kuin 
myös uusien palveluketjujen esittämistä vaatimuksista tietohallinnolle, esiin 
nousi lain kautta tulleet järjestelmärajat eri toimialueiden välillä ja haasteeksi 
koettu yhteen toimivuus eri järjestelmien välillä. 

Se on aika usein niin, kun sitä on lain kautta lähestytty, niin sitten on syntynyt nämä 
järjestelmärajat. Mutta se että, esimerkiksi kun Apotissa ollaan tätä asiaa käyty läpi, 
niin ei lakimiehetkään edellytä, että pitäisi olla eri järjestelmät vaan pitää olla se 
rekisteripito pystyä rajaamaan sillä lailla, että on nämä kaksi puolta. Toistaiseksi 
ainakin [sosiaali- ja terveydenhuolto] ja nimenomaan sosiaalipuoli on se, joka tässä 
ehkä rajaa.  
(Haastateltava 1) 

Mutta tämmöisiä niin kuin esteitä palveluketjuille, kun kuitenkin se ajatus et on se et, 
se potilas tai asiakas siinä ketjussa kulkee ja kun se kulkee näitten eri organisaatioiden 
yli niin, siinä järjestelmä vaihtuu aika usein, ja voi vaihtua montakin kertaa edes 
takaisin siinä, kun sitten ratkaistaan jotain ongelmaa. Ja silloin aina siinä rajoilla tulee 
se haaste, kun järjestelmien tulee olla joko yhteen toimivia tai pystyä toimia yhteen, 
sillä lailla, että riittävät tiedot kulkevat näissä eri paikoissa. Sehän on se haaste ollut 
tässä. (Haastateltava 1) 

Lisäksi haastatteluissa mainittiin palveluketjujen yksilöllisyys, moninaisuus ja 
toiminnan ero verrattuna muihin toimialoihin. 

Riippuen aina palveluketjusta, niin siihen liittyy tietysti se eksakti ikään kuin sen 
palveluketjun sisältökysymykset eli millaista informaatiota sen palveluketjun täyttyy 
tuottaa missäkin tai missä kohdin sen IT-järjestelmän täyttyy tuottaa informaatiota 
sille palveluketjulle, missä kohdin sen pitää ohjata ja missä vaiheessa se ottaa vastaan 
informaatiota siitä palveluketjulta. Nämä ovat hyvin palveluketjukohtaisia toisin kuin 
jollain toimialoilla, jossa pystytään tekemään oikeastaan siitä IT-kehittämis-
näkökulmasta jossain määrin standardointia ja sitten palveluketjut hyödyntämään 
tälläisiä vakioituja it-komponentteja. (Haastateltava 2). 

Niin tällä toimialalla se painopiste se enemmän niin, että palveluketjujen uniikit 
ominaisuudet määrittelevät hyvin voimakkaasti ne vaatimukset, jota sitten 
tietohallintoprosessien täytyy pystyä palvelemaan […] Käytettävyys, saatavuus, 
informaatiosisällön luotettavuus, relevanttius, semanttinen yhteensopivuus, nämä 
kaikki ovat vaatimuksia, jotka tulee sieltä. (Haastateltava 2) 

Palveluketjujen järjestelmätuen kehittäminen nähtiin jatkuvana prosessina, jota 
ajaa muun muassa erilaiset organisaatio muutokset. Lisäksi esiin nousi sosiaali- 
ja terveydenhuollon ammattilaisten läheinen osallistuminen kehitystyöhön. 

Meillähän hankkeessa on tehty kattava vaatimusmäärittely, missä me ollaan saatu 
askelmerkit siitä, miten nämä tietyt prosessit pitäisi toteuttaa. Vastaavasti sitten kun 
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näitä uusia tarpeita tulee meidän asiakkailta niin esimerkiksi jostain organisaatio 
muutoksen johdosta näitä uusia tarpeita tulee. Uusien ja vanhojen ylläpito ja toteutus 
on jatkuva prosessi. (Haastateltava 5) 

Täällä Apotissa työskentelee paljon SOTE-ammattilaisia, HUS:sta, Vantaalta ja 
kaikkialta Apotin näistä omistajakunnista ja hehän ovat täällä kertomassa, miten tämä 
järjestelmä pitäisi konfiguroida (Haastateltava 3). 

Lisäksi nähtiin, että tulevaisuudessakin tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisia järjestelmätuen kehittämisessä 

Ammattilaiset, jotka tekevät sitä työtä niin niidenkin pitää olla jatkossa kertomassa, et 
nyt muuten tuli uusi hoitomuoto tai dialyysi ja tarvitaan tähän tälläistä ja näin 
(Haastateltava 3). 

Vaatimuksia käsiteltäessä nousi esiin myös käytännön esimerkki siitä, miten 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala eroaa muista toimialoista järjestelmien 
kehityksen osalta. 

Lisäksi leikkausalitoiminnassa niin se vasteaika ja järjestelmien yksinkertaisuus on 
niin kuin erilainen. Jos otetaan nyt toiselta toimialalta, että jos teet tietojärjestelmää 
jollekin rauhassa huoneessa istuvalle akateemikolle, niin sen tietojärjestelmän logiikka 
miten se toimii ja vaatimukset ovat erilaiset kuin jos teet vaikka tietojärjestelmää 
helikopteriensihoitajalle. Ja näin yksinkertaistettuna niin helikopteriensihoitajalla ei 
saa olla ihan kauheasti nappuloita mitä sen pitäisi painella, muuten hän nakkaa sen 
koneen ikkunasta sen päätelaitteen menemään ja toteaa, että tätä työtä tehdessä ei voi 
käyttää tätä tietojärjestelmää. Ja terveydenhuollossa on paljon tälläistä ja myös 
sosiaalihuollossa toiminnan dynamiikka on erilainen. (Haastateltava 2) 

Haastatteluissa nousi esiin myös sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoon liittyvät 
eettiset puolet, jossa sovellettava laki nähtiin paikoittain vaikeuttavan 
ammattilaisten työtä. 

Ajatellaan sellaista tilannetta, että sulla on terveydenhuollon puolella sellainen joku 
semmoinen kriittinen tietoa yhdistettynä täällä sosiaalitietoon aiheuttaa sen, että 
potilas on kuoleman vaarassa, ja sit jos se ei saakkaan nähdä sitä. Nythän tapahtuu 
jatkuvasti samanlaista hommaa, että mulla käy semmoisia potilaita, jotka ovat vaikka 
alkoholisteja tai huumeiden väärinkäyttäjiä tai vastaavaa, niin minä en saa sitä tietää, 
koska sitä tietoa ei saa minulle antaa, ja minä taas saatan antaa vaikka jotain lääkettä, 
joka on kontraindikaatio sitä toista lääkettä kohtaan. Tai pahennan tilannetta tai jotain 
muuta. Siihen tulee tämmöinen eettinen homman, et kun laitetaan kone siihen, niin se 
kone tietää et tuolla puolella on sellainen tieto mikä vaikuttaa siihen mun päätökseen 
hyvin merkittävällä tavalla, mutta minä en saa käyttää sitä. (Haastateltava 4) 
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Teemakokonaisuuden viimeiseen kohdassa käsiteltiin tietohallinnon 
kohtaamina haasteita palveluketjujen järjestelmätuen tuottamisessa 

[Pirstaloitunut järjestelmäkenttä ja laki] Se on ollut, kun on ollut näitä kuntia ja 
jokaisella kunnalla on ollut omat järjestelmät ja sitten kun tietysti ollut kuntayhtymiä 
tai sairaanhoitopiirejä niin nekin ovat organisaatioita. Tässä on sitten rakenneltu 
kaikennäköisiä järjestelmiä tämän ongelman ratkaisemiseksi, sitten on ollut ja on 
edelleen Navitas-järjestelmä ja muita tämmöisiä ja jonka avulla voidaan nähdä joitain 
tietoja sieltä sitten sieltä, et mitä on tapahtunut. (Haastateltava 1) 

Mut silti niitten samoja tietoja joutuu, puhutaan vaikka esitiedoista, ihan perusasioista, 
osoitteista ja jos ne ei periaatteessa, periaatteessahan osoitteet, viralliset osoitteet 
kulkevat, kun tehdään muuttoilmoitus niin ne kulkevat väestötietojärjestelmät kautta, 
mutta sit jos on tämmöisiä tilapäisiä tai muita, tai ilmoitus ei ole tehty tai muuta, niin 
nekään ei ole ajantasalla niin sitten näitä tietoja sitten kysellään monessa paikkaa, niin 
kauan että potilasta alkaa jo kyllästymään. Eli tässä on nyt just tätä, toikin on myös 
yksi haaste tietohallinnon näkökulmasta. (Haastateltava 1)  

Sosiaali- ja terveydenhuollon laajaa toimialaa käsiteltiin myös haastatteluissa, 
jossa se nousi tunnistetuksi haasteeksi järjestelmätukea tuottaessa. 

On ollut ihmisiä, jotka on ollut vuosia töissä toimialalla ja silti ymmärtävät siitä 
business logiikasta vaan sen hyvin kapean oman alueensa ja tietohallinnolla on tietyllä 
tavalla se äärimmäisen haastava tehtävä ymmärtää ne kaikki busineksen kaikki 
toimialat ja sen, miten ne kytkeytyvät toisiinsa. Se on nimenomaa SOTE tietohallinnon 
yksi keskeisistä haasteista, kun niitä ei pysty tehokkaasti segmentoimaan, kun 
erikoistuu vaan johonkin yhteen. (Haastateltava 2) 

Palveluketjujen vaatima laaja-alainen toiminnan ymmärtäminen koettiin 
haasteena ja lisäksi haastatteluissa aiemmin mainittu aikaisempien 
potilasjärjestelmien käytön filosofia nousi uudelleen esille ensimmäisen 
teemakokonaisuuden loppupuolella. Lopuksi mainittiin myös kohdattuja 
haasteita uuden toimintaa tukevan tietojärjestelmän jalkauttamisessa. 

Yksi on se, että nämä eri palveluketju ymmärrys niin niihin sen laajan ymmärryksen 
saaminen vaatii aika paljon investointia siihen osaamiseen, se on yksi tietohallinnon 
keskeinen haaste. Tän toimialan teknologia paljon sellaisessa kypsyysvaiheessa, tää on 
hyvin ymmärretty ja tunnettu ja tutkittu ilmiö, että suurin osa IT-järjestelmistä, 
varsinkin niistä, jota Suomessa on tällä hetkellä käytössä, on kypsyystasolla 
kirjausalusta, jolloin sen yksittäisen ammattilaisen kokemus siitä sen järjestelmän 
tuottamasta lisäarvosta ei välttämättä ole nettopositiivinen. (Haastateltava 2) 

 [Toiminnan tukeminen tietojärjestelmän avulla] Yksi keskeisistä tietohallinnon 
haasteita on asian voisi kiteyttää asenteeseen, eli kun tietohallinto lähestyy sitä 
ydinliiketoimintaa lääkäreitä tai muita ja niin se yhteistyön löytäminen vaatii 
työskentelyä ja jos sitä työtä ei tehdä niin syntyy voimakkaita vastakkain asetteluita. 
(Haastateltava 2) 
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Kyllä, se on hyvin kivuliasta, ihminen on semmoinen et tykätään tehdä samalla tavalla 
niin kuin ennenkin, joo, et Apotti järjestelmä tulee, ajatus on nyt se ”et sä teet hommaa 
nyt tolla tavalla, emmä haluu” kaikki on semmoista muutosvastarintaa, psykologiaa 
tähän liittyy (Haastateltava 3) 

Lainsäädännön rajoittava vaikutus mainittiin toistamiseen tietohallinnon 
hallinnon kohtaamien haasteiden käsittelyssä.  

Kaikista ilmiselvin haaste on varmaan se, miten lainsäädäntö rajaa näitä meidän 
mahdollisuuksia toteuttaa se potilaan tai asiakkaan kannalta paras ja toimivin ratkaisu. 
(Haastateltava 5) 

Palveluketjut ja käsitteet 

Tässä teemakokonaisuudessa käsiteltiin palveluketjuihin liittyvien käsitteiden 
jalkauttamista ja sopimista. Käsitteiden avaamisen ja sopimisen merkitys 
korostuu entisestään tilanteissa, joissa käsiteltävät asiat ovat monitulkintaisia ja 
koskevat useaa henkilöä. Tällöin käsitteiden monitulkintaisuus saattaa aiheuttaa 
selkeitä väärinymmärryksiä eri toimijoiden välillä. 

Täytyy lähestyä tätä niin että, tämä on aivan ydinkysymys kaikissa tilanteissa, joissa 
tehdään moniammatillista työskentelyä. Se esiintyy terveydenhuollossa jo tilanteissa 
missä IT ei ole lainkaan pelissä mukana, että esimerkiksi sairaanhoitajat, 
sosiaalihoitajat ja lääkärit toimivat moniammatillisena tiiminiä, niin sen tiimin 
muodostumisvaiheessa aivan keskeinen vaihe on se, että käytettävät termit ikään kuin 
selitetään auki. (Haastateltava 2) 

Mutta tää terminologia on aika tärkeätä, et varsinkin, kun tätä SO ja TE puolta ja näitä 
ketjuja laitetaan yhteen, niin kyllä se, joka puolella näkyy, jos käytät väärää ilmaisua 
jossain, joka tulkitaan niin kuin rajan toisella puolella vähän erilailla. Siinä voin syntyä 
väärinkäsityksiä ja sen takia pitää pystyä tätä terminologia yhteismitallistamaan ja 
yhtenäistämään ihan samalla tavalla kuin muutakin. Tietoteknillisesti ajatellaan et 
meillä on koodistoja ja jossa annetaan jokin numeerinen arvo jollekin asialle niin meillä 
pitää olla sille samat termit ja sille samalla koodille, kun me mennään tässä 
hoitopolussa eri järjestelmästä toiseen ja jos yks kaks muuttuu se koodi tai termi 
keskenään niin me enää olla niin kuin semanttisesti yhteensopivia niin silloin tulee tää 
ongelma, et saattaa tulla jopa tulla ihan vääriä tulkintoja asiasta (Haastateltava 1) 

 
Haastatteluissa ilmeni yhteisen kielen käyttämisen tärkeys, mutta välillä 
sorrutaan käyttämään omaa ammattikieltä ja termejä. 

Siihen tietysti IT paljon sortuu, että puhuu sellaista kieltä mitä toiminta ei ymmärrä tai 
ole ihan samalla tasolle niissä teknisissä termeissä. Se on tietysti iso juttu, mutta 
tavoitehan on, että puhuttaisiin semmoista kieltä, jota, tai käytettäisiin sellaista 
terminologia ja sanastoa, jota kaikki ymmärtävät […] Mut sitten haaste on myös tässä 
SOTE-puolella se, että myös nämä sosiaalipuoli ja terveydenhuolto puhuu keskenään 
vähän eri termeille (Haastateltava 1) 
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Mä näen, että tää kysymys jakautuu kahteen haaraan, koska meillä on sitä 
terminologiaa mitä me käytetään ihan täällä järjestelmäkehityksen sisällä ja sit meillä 
on sitä, miten se esittäytyy meidän järjestelmän käyttäville ammattilaisille. 
(Haastateltava 5) 

Meillä tässä sisäisesti et me käytetään niitä oikeita termejä tai muuten ollaan ihan 
pihalla, tulee väärinymmärryksiä. Tässä on ollut hauska huomata, että nämä termit 
tulee pikkuhiljaa kaikille tutummaksi ja tutummaksi ja sitten nämä meidän 
loppukäyttäjätkin rupeavat käyttämään niitä samoja termejä (Haastateltava 3). 

Käsitteiden avaaminen ja tallentaminen nähtiin arvokkaana toimenpiteenä 
yhteisen kielen sopimisessa ja siinä, että ymmärrettäisiin eri toimijoiden 
käyttämään kieltä paremmin. 

General Apotti Glossary, idea on siis se, et näitä termejä on siis tziljoona. Yksi iso 
haaste on ollut näiden kaikenlaisten termien kääntäminen englanninkielestä 
suomenkieleen ja se on ollut hieman kivulias prosessi, koska tämä amerikkalainen 
terveydenhuollon pyörittäminen on erilainen kuin suomalaisen terveydenhuollon 
pyörittäminen. Jos yritetään yksi yhteen kääntämistä, niin se ajautuu karille. Niin 
sellaisen [käännös] työn seurauksena on [syntynyt] tämmöinen termipankki 

Huomasimme varhaisessa vaiheessa, että termi selitysten moninaisuus on niin laaja, 
että hyvin varhaisessa vaiheessa joutuu järjestämään näitä käsitteitä tietämyskantoihin, 
jotka mahdollistavat työskentelyn moniammatillisessa yhteistekemisessä. Kun IT 
ammattilainen puhuu järjestelmästä ja jossa on vaikka asiakastietoja ja hän lopettaa 
potilaan niin se on IT ammattilaisella täysin ymmärrettävä käsitys. [Hyvin 
karrikoituna esimerkkinä] Ensimmäinen kerran, kun se [IT ammattilainen] menee 
vahingossa sanomaan lääkäriyhteisössä, että paina tästä napista niin potilas tulee 
lopetettua, niin huomaa nahoissaan konkreettisesti sen, että tämä ilmaisu ei ole 
sellainen mitä voidaan käyttää tällä alalla. (Haastateltava 2) 

Haastattelun lomassa haastateltava nosti esiin esimerkin avuin asiakas ja potilas 
käsitteiden erot toimialoilla 

Näin sitä on perinteisesti tulkittu, et se lähtee just siitä, että kun sä oot 
[terveydenhuollon] potilaana niin sua hoidetaan ja sun ei tarvitse niin kuin kertoa 
mitään muuta kuin se, että millä miltäkin tuntuu ja niin poispäin, tämmöistä oiretta. 
Kun sä oot niin kuin siinä [hoito] prosessissa, ja silloin sulla ei ole niin ehkä sitten niin 
paljon sanavaltaa kuin ajatellaan et sä olisit niin kuin [sosiaalihuollon] asiakas sä voisit 
niin kuin sanoa jotain ja käydä keskustelua, täähän on vähän kärjistettyä 
(Haastateltava 1). 

Lisäksi annettiin esimerkkejä käsitteiden monitulkinnaisuudesta. 

Sit jos mennään tekemään tämmöistä hoitajan palvelunketjuun, silloinhan niitä 
termejä käydään läpi, mut kyll tää arkikieli on paljon helpompaa kuin sitten kun 
mennään eksaktiin kieleen, vaikka tietojärjestelmän sisällä. Etenkin, jos sitä 
käännetään toisesta kielestä toiseen kieleen, niin siellä tulee hyvin monimutkaisia 
kohtia, että saattaa care sana saattaa tarkoittaa eri asioita. Hoito ja palvelu ne ovat 
hyvin laaja-alaisia termejä (Haastateltava 4) 
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Meillä on hyvin keskeinen haaste näitten käsitteiden kanssa, kun lähtökohtaisesti 
amerikkalaista järjestelmää tuodaan Suomeen niin siellähän on tietenkin ollut hirveän 
kattavat suomennos projektit käynnissä ja se, että tämä taistelu jatkuu koko ajan. 
Ollaan paljon siis taisteltu asian parissa. (Haastateltava 5) 

Palveluketjujen järjestelmäintegraatiot 

Kolmas teemakokonaisuus keskittyi järjestelmäintegraatioihin ja niiden 
mahdollisesti tuottamiin haasteisiin. Tämän teemakokonaisuuden 
ensimmäisessä osuudessa pyrittiin ymmärtää miten järjestelmäintegraatiot 
liittyvät potilaiden hoitamiseen ja palveluketjuihin. 

Nämä palveluketjut ovat monipolvisia ja niissä on useita eri vaiheita, joissa 
informaation siirtyminen eteenpäin on oleellista, koska kuitenkin näissä 
palveluketjuissa tällä alueella niin se potilas tai ihminen kulkee näiden läpi ja se on 
koko ajan sama ihminen, jolla on samat ongelmat samat sairaudet, sama 
kokemushistoria, sama lääkitys, jolloin tietysti sen informaation täytyy virrata sen 
järjestelmän, hoitoketjun ja palveluketjun eri vaiheissa ja varsinkin Suomessa vallalla 
olevassa tavassa, niin eri palveluketjun vaiheessa käytetään päävaiheessa eri 
järjestelmää, jolloin sen relevantin tiedon tulee virrata läpi. (Haastateltava 2) 

Niillä [järjestelmäintegraatioilla] tietysti pyritään muun muassa tekemään siitä 
loppukäyttäjän työstä mielekkäämpään ja tehokkaampaa kun tietojärjestelmät 
keskustelevat keskenään. (Haastateltava 3) 

Haastatteluissa esitettiin käytännönläheinen esimerkki 
järjestelmäintegraatioiden tarpeesta ja niiden historiasta sosiaali- ja 
terveydenhuollon kontekstissa.  

Kun oli näitä järjestelmiä, jotka ovat kuntakohtaisia aika pitkälle ja joutuu se potilas 
siirtymään järjestelmästä tai organisaatioista toiseen, niin siinä tulee tämä raja, jossa 
yleensä siirtyy myös jonkinlainen vastuu, niin perinteisesti se kulkee 
terveydenhuollossa lähetteellä, et voidaan niin kuin perustasolta kunnasta lähettää 
erikoissairaanhoitoon. […] et lähtee tämmöinen saate sille, että minkä takia lähetetään 
tarkempiin tutkimuksiin. Sieltä tuli tämä, että pitää nämä koodit olla kohdallaan, että 
puhutaan samaa kieltä, että järjestelmät puhuvat samaa kieltä ja paperilla on helppo 
kirjoitella juttuja, mutta siinä ei ole sitä rakennetta sitten (Haastateltava 1) 

Esiin nousi myös järjestelmäintegraatioiden ja tiedon rakenteellisuuden tarve 
nykypäivän toiminnassa. Lisäksi mainittiin myös hoidon kannalta relevantin 
tiedon liikkumisen haasteet 

Tarvitaan kuitenkin sitä integraatiota ja tieto pitää olla riittävän rakenteellista, jotta 
nämä järjestelmät ymmärtävät toisiaan. Tänä päivänä se ongelma on siinä, ettei se tieto 
ole riittävän rakenteellista ja se on niin kuin tyyliin tälläistä kun lääkäri on perinteisesti 
kirjoittanut paperille paljon tekstiä ja muuta ja sit se lähtee. Se vaatii aina sen ihmisen 
siinä tulkitsemaan sitä. Tän rakenteellisuuden lisääminen tietysti tuo sen, että kun sitä 
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tietoa käännetään järjestelmien paremmin ymmärtämään muotoon niin silloin 
voidaan automatisoida asioita pidemmälle. (Haastateltava 1) 

Mutta tietysti yksi asia on se, että täytyy tunnistaa mitä relevantti tieto on. Tähän on 
erinäköisiä lähestymistapoja, joista tärkeimmät lienee se, että laajalti tarvittava tieto on 
jonkinlaisena master data strategialla saatavissa tai sitten järjestelmät ovat master 
datan pääylläpitäviä ja sitten välittävät sen informaation eteenpäin eli ikään kuin 
relevantin tiedon siirtyminen mukana on välttämätöntä. Se on myös aika usein varsin 
haastavaa, koska voidaan havainnoida tai perustellusti väittää, että monet 
erillisjärjestelmät ovat suunniteltu sen järjestelmän näkökulmasta eikä sen kokonaisen 
palveluketjun näkökulmasta. Jolloin tietohallinnon vastuulle jää ikään kuin 
saumattoman palveluintegraation varmistaminen (Haastateltava 2) 

Organisaation käytössä olevien järjestelmien ja niiden välisien 
järjestelmäintegraatioiden hallinnan haastavuus kokonaisuuden kannalta tuotiin 
esille haastatteluissa. 

Tässä on useita ulottuvuuksia sen tilanteen hallitsemiseksi ja raja-arvojen 
tunnistamiseksi ja mä nimeän nyt vaan kaks yleisintä, ensimmäinen on se, että niitten 
järjestelmätoimittajien omat taloudelliset intressit ovat joskus sen suuntaiset, että he 
haluavat rahastaa niillä integraatioilla, koska täysin vapaiden integraatio oikeuksien 
hankkiminen on varsin haastava tehtävät […] Toinen kysymys liittyy niitten 
integraatioiden kompleksisuuteen eli vaikka niitä integraatioita pystytään tekemään 
ja tehdään, niin nykyisessä asiakaskentässä meillä on lähemmäs 400 eri järjestelmää, 
jotka on verkottunut keskenään sellaisessa hilassa, jossa on niitten keskinäiset 
integraatioiden määrä nousee eksponentiaalisesti (Haastateltava 2) 

Lisäksi annettiin käytännönläheinen esimerkki organisaation järjestelmien 
välisien integraatioiden ja erityisesti tiedon hallinnasta. 

Jokainen ymmärtää, jos piirtää paperille kolme pistettä ja kytkee ne toisiinsa, niin siinä 
on hallittava määrä integraatioita. Sitten kun piirretään paperille 300 pistettä ja 
vedetään niitten välille viivat kaikkien niiden välille, jotka tarvitsevat vaihtaa 
informaatiota, niin kyseessä on tuhansia viivoja. Vaikka ne olisi tehty hyvinkin 
joustavilla tavoilla niin pelkästään se, että ylläpitää sitä semanttista karttaa, että mikä 
semanttinen tieto pitää olla missäkin käytettävissä ja milläkin edellytyksillä, niin tämä 
kompleksisuus kasvaa eksponentiaalisesti (Haastateltava 2). 

 
Arkkitehtuuri ja sen hyödyntäminen osana palveluketjuja. 
 
Viimeinen teemakokonaisuus liittyi arkkitehtuuriin ja sen hyödyntämiseen 
palveluketjun näkökulmasta. Arkkitehtuurin merkitys korostuu tilanteissa, jossa 
pyritään hallitsemaan ja kehittämään monimutkaista ja laajaa 
toimintaympäristöä. Teemassa pyrittiin löytämään keinoja joustavan IT-
arkkitehtuurin suunnitteluun ja ylläpitämiseen.  

Tulevaisuuden joustavan arkkitehtuurin suunnittelun lähtökohtana täytyy 
ymmärtää, miten nykyinen arkkitehtuuri on muodostunut ja mitkä ovat olleet ne 
tekijät, jotka ovat vaikuttaneet sen syntyyn.  
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Täs joutuu menemään jonkin verran historian puolelle, kun tätä lähtee miettimään, et 
miten nykyiset ratkaisut on muotoutunut. Eli tässä tapauksessa, kun puhutaan ja juuri 
painopiste on näissä palveluketjuissa niin siinä missä potilas kulkee eri 
organisaatioitten yli, niin historiassa hirveän usein sitten nämä yksittäiset 
organisaatiot, jotka toimii osana sitä palveluketjua, niin on enemmän tai vähemmän 
vastannut siitä omasta tietohallinnosta (Haastateltava 5). 

Niin, vaikka ICT onkin semmoinen niin kuin aika standardoitu alue ja luulisi, että eri 
sairaanhoitopiireissä olisi samanlaisia ratkaisuja ja ne olisi helppo yhdistää toisiinsa, 
niin se ei käykään niin helposti eli aikamoinen hajaannus on olemassa.  
[Siihen vaikuttaa] just tämä, että kun ne vuosien ja vuosikymmenien mittaan kertynyt 
organisaatioille niitä ohjelmistoja ja ne ovat semmoisia tilkkutäkkejä ja 
suorituskyvyltään erilaisia (Haastateltava 4). 

Arkkitehtuurien muotoutumisen seurauksena esiin nousi aikaisemminkin 
mainittuja tietohallinnon kohtaamia haasteita 

Kun käytiin ongelmakenttää läpi [datan rakenteettomuus] niin siellä on se haaste, kun 
rakenteet ovat vähän erilaisia ja jos ei sitä yhteistä kieltä tai semantiikkaa ole niin kuin 
asioissa, niin se kyllä menee aika haastavaksi saada pidettyä kokonaisuus hanskassa 
(Haastateltava 1). 

Haastatteluissa nousi esiin myös keinoja, menetelmiä ja ratkaisuja, jolla voidaan 
varmistua tulevaisuuden joustavasta IT-arkkitehtuurista. 

Tietysti se kansallinen IT-arkkitehtuurityö on tietyllä tavalla kansallisesti johdettua. 
Meillä on jotain tälläisiä komponentteja mitä erityisesti julkisessa tehtävissä toimivien 
organisaation pitää pystyä käyttämään: tunnistautumisen ratkaisut, kansallinen 
palveluväylä, tähän liittyvät jutut, sieltä tulee arkkitehtuurin puitteita. Sitten mm. 
kuntaliiton ohjauksessa on tehty arkkitehtuurityötä, joka antaa ohjeviivoja silleen, että 
miten yhteensopivia järjestelmiä tulisi tehdä, joskaan ne eivät ole juridisesti 
velvoittavia kovinkaan laajalti, joten niiden rooli on informaatio ohjauksen keino 
(Haastateltava 2). 

Ainakin Apotissa ollaan lähetty ratkaisemaan sillä, että tällä toiminta-alueella on 
yhteinen perusjärjestelmä, ettei ole pirstaloitunutta kenttää, jossa kaikki käyttäisi 
erilaisia järjestelmiä ja jossa tiedot on vähän eri lailla tallennettu. […] yhteiset 
rakenteethan ovat se oleellinen juttu, että käytetään samoja elementtejä, samoja 
käsitteitä, samoja luokituksia ja terminologioita (Haastateltava 1). 

Haastattelussa mainittiin myös järjestelmien konfiguroitavuus tapana saavuttaa 
joustava IT-arkkitehtuuri. 

Se järjestelmä ei voi olla sillä lailla, että se olisi koodattu niin kuin tietyllä tavalla siis 
et niin kuin ohjelmoitu, vaan se pitää konfiguroitu mun mielestä. (Että) kun ne 
kuitenkin ne organisaatiot elää ja muuttuu, niin me ei voida lähtee tekemään uutta 
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softaprojektia, jossa pistetään koodarit koodaaman järjestelmä uusiksi vaan meillä 
pitää olla sellainen järjestelmä, joka on niin kuin joustettavasti mukautettavissa sen 
järjestelmän omilla välineillä ja että me voidaan siihen logiikkaan ja niihin rakenteisiin 
vaikuttaa sillä lailla kun tää maailma tässä muuttuu, niin se voidaan uudelleen 
konfiguroida eikä niinkään uudelleen ohjelmoida (Haastateltava 1). 

Joustavan arkkitehtuurin muodostamista voidaan myös tukea lainsäädännön 
avulla, joka määrittelee yhteisten komponenttien käyttöä. 

Sitten meillä on tietty lainsäädäntö, joka määrittelee nimenomaan arkkitehtuurin 
näkökulmasta tehtyjä komponentteja, raja-arvoja. Helpoimmin ymmärrettäviä 
komponentteja on kansallinen potilasarkisto, elikkä Kanta ja E-resepti, joka on tämä 
meidän kansallinen lääkitystietokanta reseptilääkkeillä. Se ei sisällä sairaalalääkkeitä, 
mutta antaa hyvän rungon tiettyihin palasiin. Nämä on erittäin paljon kentän 
toimintaa virtaviivaistavia ja yhdenmukaistavia arkkitehtuurikomponentteja 
(Haastateltava 2). 

Lisäksi nähtiin arkkitehtuurin tärkeys osana organisaation johtamista. 

Ensimmäinen keino siihen, että IT-arkkitehtuurilla ylipäätänsä voidaan vastata 
tulevaisuuden haasteisiin, on elävä ja aito faktapohjainen keskustelu sen organisaation 
ylimmän johdon ja sitten tää IT-arkkitehtuurin johdon välillä. Tämä on usein varsin 
haastava, koska IT-arkkitehtuuri näyttäytyy varsinkin lääkärijohtajille tämmöisenä 
kompleksisena munkkilatinana, jonka oma haltuunotto ja ikään kuin käyttöön 
johtamisen välineen, niin valitettavan usein niin ei ole sitä omaa halua tai intressiä. Jos 
sellainen halu ja intressi löytyy, niin se antaa tietysti IT-arkkitehtuurin suunnittelulle 
edellytykset ikään kuin toimia johtamisen välineenä (Haastateltava 2). 

Sitten seuraava askel on tietysti se, että toimiva johto myös sitoutuu siihen yhteiseen 
IT-arkkitehtuuri tekemiseen ja näkee sen pitkän aikajänteen suunnittelun välineenä 
eikä niin, [pahimmassa mahdollisessa tapauksessa] että ensimmäisen kerran kun tulee 
joku hankala paikka niin sitten ikään kuin unohdetaan se oma panos ja johtaminen 
siinä ja todetaan, että tämä onkin sitten vaan IT-asia (Haastateltava 2). 

Haastatteluissa muiksi keinoiksi mainittiin myös muutosjohtaminen ja 
toiminnan syvempi ymmärtäminen. Näiden avulla palveluketjujen taustalla 
oleva IT-arkkitehtuuri saadaan joustavaksi ja palveluketjuja tukevaksi. 

Ennen kaikkea mitä tämä tarvitsisi, jotta tähän voidaan tulevaisuudessa tai tänäkin 
päivänä vastata [joustava IT-arkkitehtuuri] niin tarvitsee todella vahvaa 
muutosjohtamisesta eli, jotta se palveluketju on asiakkaalle tai potilaalle paras, niin 
sehän vaatii sitä, että eri toimijoitten tällä alalla pitää tehdä melko saumatonta 
yhteistyötä, että potilaan tai asiakkaan kannalta niin se kaikki tarvittava tieto kulkee, 
eikä pelkästään sitten vastata enää siitä omasta tontista (Haastateltava 5). 

Mut sit se vaatii tämmöisen jonkun, joka komentaa tietyn, niin kuin ei edes tietyn 
pienen yhteisen nimittäjän vaan semmoinen, joka on pienin tai sopivin tietomäärä, 
joka tarvitaan sen koko myllyn pyörittämiseen sen asiakkaan/potilaan ympärillä, että 
siitä olisi semmoinen tieto käytössä, joka on kriittistä hänen niin kuin hyvinvoinnilleen 
ja hoidolleen (Haastateltava 4). 
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6.2 Tulokset 

Edellisessä alaluvussa käsiteltiin haastattelujen avulla saatua aineistoa ja tässä 
luvussa suoritetaan teemoittain tapahtuvaa tuloksien analysointia. Analysoinnin 
tavoitteena on ymmärtää saatuja tuloksia syvällisemmin ja samalla ymmärtää 
mihin tulokset viittaavat, jotta voidaan muodostaa käsitys näiden pohjalta. 

6.2.1 Lakien tuomat velvoitteet ja erot muihin toimialoihin 

Ensimmäisen teeman haastattelutuloksia tutkittaessa esiin nousi lait ja niiden 
tuomat velvoitteet tietohallinnolle. Suomessa lainsäädäntö ohjaa vahvasti 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja tämä näkyy aina tietohallinnolla 
saakka, joka joutuu ottamaan tämän toiminnassaan huomioon. Järjestelmätukea 
tuottaessa täytyy tietää ja huomioida ketkä hoitoa suorittavat henkilöt voivat 
nähdä mitäkin tietoa potilaasta. Tuloksissa kuitenkin mainittiin huomioin 
arvoista seikka, ettei lakimiehetkään velvoita organisaation tietohallintoa 
ratkaisemaan tiedon näkyvyyden rajaamista erillisten tietojärjestelmien avulla 
vaan rajaaminen voidaan suorittaa myös erottamalla sosiaali- ja 
terveydenhuollon tiedot omiksi puoliksiin saman tietojärjestelmän sisällä. 
Tietohallinnon näkökulmasta tämä tarkoittaa vähempää määrää tietojärjestelmiä, 
joita täytyy käyttää järjestelmätuen tuottamisessa ja täten se helpottaa muutenkin 
kompleksisen ympäristön hallintaa.  

Seuraavana tarkastelun kohteena on sosiaali- ja terveydenhuollon 
jatkuvasti kehittyvien prosessien tietointensiivisyys. Näiden jatkuvasti 
kehittyvien prosessien tukeminen tietojärjestelmien avulla vaatii organisaation 
tietohallinnolta vahvaa näkemystä ja selkeää tahtotilaa mukautua toiminnan 
tuomiin muutos tarpeisiin nopeallakin aikataululla. Tietohallinnon 
näkökulmasta haasteeksi voi nousta sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueiden 
laaja-alaisuus, jossa toiminnan opetteleminen on valtava urakka tietohallinnossa 
työskentelevälle henkilölle. Lisäksi tietohallinnossa työskentelevien henkilöiden 
tulisi ymmärtää miten eri osa alueet liittyvät toisiinsa, jotta voidaan tarjota 
parasta mahdollista järjestelmätukea sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaiselle. Lisäksi toiminta on paikoittain niin spesifistä, ettei muiden 
toimialojen oppeja välttämä soveltaa sellaisenaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon 
järjestelmätuen tuottamiseen. Tästä esimerkkinä toimii aineistossa mainittu 
helikopteriensihoitaja tapaus, jossa järjestelmää suunniteltaessa täytyy olla niin 
lähellä toimintaa, jotta voidaan ymmärtää mitä hoitoa suorittava henkilö 
todellisuudessa on tekemässä. 

Palveluketjujen vaatimuksia käsiteltäessä havaittiin myös, ettei 
palveluketjun vaatimuksia voida yleistää vaan jokaisella palveluketjulla on omat 
uniikit vaatimukset muun muassa käytettävyyden, informaationsisällön, 
saatavuuden, luotettavuuden ja semanttisen yhteensopivuuden näkökulmista. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei kertaalleen tehtyjä ratkaisuja voida 
automaattisesti suoraan käyttää seuraavan palveluketjun järjestelmätuen 
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kehittämisessä ja tuottamisessa vaan palveluketjun vaatimukset tulee uudelleen 
kerätä ja määritellä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei palveluketjussa 
voitaisi käyttää mitään vakioituja ratkaisuja. Palveluketjun tiedon vaihdannassa 
voidaan hyödyntää esimerkiksi kansallista potilasarkistoa eli Kanta-palvelua tai 
kansallista lääkitystietokantaa eli E-reseptiä. 

Teeman tuloksia analysoitaessa erottui myös vastauksista pirstaloitunut 
järjestelmäkenttä. Pirstaloitunut järjestelmäkenttä voi aiheuttaa haasteita 
organisaation tietohallinnolle, jossa näiden tietojärjestelmien tulisi olla yhteen 
toimivia ja pystyä vaihtamaan tietoa keskenään. Eri organisaatioilla voi olla 
hieman erilaisia järjestelmiä käytössään ja ne ovat voitu konfiguroida lisäksi 
hieman eri tavalla. Tällöin tämä voi lisätä haastekerrointa semanttiselle yhteen 
toimivuudelle, kun kukin organisaatio on tehnyt määritykset omasta 
näkökentästään. 

6.2.2 Käsitteiden merkitys osana kommunikointia 

Toisen teeman pääaiheena oli käsitteet ja miten ne vaikuttavat yhteistyöhön eri 
tahojen kontekstissa. Käsitteiden merkitys korostuu varsinkin tilanteissa, jossa 
työtä tehdään moniammatillisessa ympäristössä, jolloin käytettävä käsite 
voidaan ymmärtää monella tavalla ja tämän vuoksi se on ensiarvoisen tärkeätä 
avata ja sopia mitä kullakin käsitteellä tarkoitetaan väärinymmärryksien 
välttämiseksi.  

Haastatteluaineiston ensimmäiseksi nostoksi kipuaa käsitteiden sopimisen 
ja avaamisen tärkeys. Sosiaali- ja terveydenhuollossa käsitteiden ja termien kirjo 
on valtava ja eri ammattilaisilla käsitteet tai termin keskeinen sisältö voi 
vaihdella paljonkin. Tämä korostuu varsinkin tilanteissa, jossa semanttinen 
yhteen toimivuus on tärkeää potilaan tai asiakkaan hoidon kannalta, jotta 
voidaan välttyä vääriltä tulkinnoilta.  

Seuraava nosto keskittyy avattujen käsitteiden ja termien tallentamiseen ja 
täten myös niiden jalkauttamiseen organisaatiossa. Kun käsite tai termi on 
kertaalleen sovittu, on sen tallentaminen jalkauttamisen elinehto. Jos tallennusta 
ei suoritettaisi ei ihmiset näitä myöskään tällöin käsitteiden tai termien 
merkitystä muistaisi ja tilanne muistuttaisi nopeasti lähtötilannetta. 

Käytännön esimerkkinä käsitteiden merkityksestä osana hoitotyötä nousi 
potilaan ja asiakkaan ero. Potilas käsitettä käytetään pääsääntöisesti 
terveydenhuollon toimialueella, kun taas vastavuoroisesti asiakas käsitettä 
käytetään sosiaalihuollon toimialueella. Näiden käsitteiden keskinäinen ero 
syntyy muuan muassa hoidon aikaisissa vuorovaikutustilanteissa ja siinä, miten 
näitä käsitteitä tulkitaan ihmisten mielessä.  

6.2.3 Oleellisen tiedon liikuttaminen 

Järjestelmäintegraatiot olivat kolmannen teeman keskiössä. Potilaan tai 
asiakkaan hoidon kannalta on ensiarvoisen tärkeää varmistua oleellisen tiedon 
liikkumisesta eri tietojärjestelmien välillä. Hoidettava henkilö on koko 
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hoitojakson aikana sama yksilö ja riippumatta siitä, missä vaiheessa tiettyä 
palveluketjua kyseinen henkilö on, tulisi hoitoon osallistuvien tietojärjestelmien 
pystyä vaihtamaan hoidon kannalta oleellista tietoa keskenään. Tämä korostuu 
varsinkin tilanteissa, jossa henkilö liikkuu sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimialueiden välillä hoitojaksonsa aikana. 

Hoidon kannalta oleellisen tiedon tunnistaminen voi olla paikoittain 
haastavaa tietohallinnolle, varsinkin kun erillisjärjestelmien kirjo voi olla valtava. 
Tietojärjestelmien lukumäärän kasvaessa, tietojärjestelmien välisien 
integraatioiden hallinnan haastavuus kasvaa huomattavasti ja samalla tiedon 
semanttisen yhteentoimivuuden takaaminen monimutkaistuu merkittävästi. 
Tällöin organisaation tulisi suunnitella menetelmät ja rakenteet ydintietonsa 
hallintaan, joka voi edesauttaa oleellisen tiedon liikuttamista potilaan tai 
asiakkaan hoidon kannalta.  

Jotta tietojärjestelmät voisivat vaihtaa keskenään tietoa, tulisi tiedon olla 
rakenteellisesta. Lääkärin paperille kirjoittamat asiat tarvitsevat aina ihmistä 
väliin tulkitsemaan sitä ja muuttamaan sen rakenteelliseen muotoon, jota 
tietojärjestelmät paremmin ymmärtävät. Jos paperi vaan skannataan ja 
tallennetaan koneelle niin tällöin paperin sisältämä tieto itsessään ei ole 
rakenteellista, jota voitaisiin hyödyntää tiedon vaihdannassa. 

Hoidon kannalta oleellisen tiedon liikuttamisen lisäksi, 
järjestelmäintegraatiot vaikuttavat myös itse hoitotyön sujuvuuteen. Kun hoitoa 
suorittava henkilö ei tarvitse avata useampaa eri tietojärjestelmää suorittaakseen 
kirjauksia ja tarkastuksia, tulee tällöin hoitotyöstä sujuvaa ja tehokasta. Lisäksi 
voidaan välttyä myös virhe kirjauksilta, kun käsiteltävää tietoa ei tarvitse syöttää 
useampaa eri tietojärjestelmään. 

6.2.4 Toimintaympäristön hallinta ja kehittäminen 

Viimeinen teemakokonaisuus keskittyi IT-arkkitehtuuriin. Erilaiset 
arkkitehtuurit voidaan nähdä työkaluina tietohallinnolle, joiden avulla se voi 
hallita ja kehittää organisaation kompleksista ympäristöä. Organisaation 
ympäristö koostuu muun muassa organisaation käytössä olevista 
tietojärjestelmistä, erilaisista tietovarannoista ja näiden välisistä integraatioista ja 
yhteyksistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueiden tietojärjestelmiä on 
kehitetty vuosien ja vuosikymmenten aikana. Näitä tietojärjestelmiä on hallittu 
eri ajanjaksoina eri tietohallintojen toimesta. Tämän vuoksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimialueiden tietojärjestelmät ja tietovarannot ovat 
pirstaloituneet. Täten nykypäivän organisaation tietojärjestelmäportfolio voi siis 
koostua niin vanhoista kuin myös uusista tietojärjestelmistä, joiden suorituskyky 
voi erota toisistaan ja joihin olemassa olevat ja uudet toiminnan prosessit 
tukeutuvat. 

Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö asettaa haasteellisia vaatimuksia 
IT-arkkitehtuurille. Tarvitaan joustavuutta ja mukautuvuutta, jotta näihin 
vaatimuksiin voidaan vastata. Kansallisten standardien, suositusten ja 
vakioitujen komponenttien hyödyntäminen osana organisaation omaa IT-
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arkkitehtuuria edesauttaa muun muassa tiedonvaihdossa eri organisaatioiden 
välillä. Tämänkaltaisen toiminnan jalkauttamista voidaan myös edesauttaa 
lainsäädännön voimin. Tästä esimerkkinä toimii kansallisen potilasarkisto eli 
Kanta ja kansallisen lääkitystietokannan eli E-resepti. Edellä mainitut ratkaisut 
tuovat yhdenmukaisuutta organisaation IT-arkkitehtuuriin, kun osa toimintaa 
tukevasta järjestelmätuesta voidaan vakioida. 

IT-arkkitehtuurin joustavuuden takaamiseksi tarvitaan jatkuvaa 
vuoropuhelua organisaation ylimmän johdon kanssa. Tällöin voidaan varmistua 
IT-arkkitehtuurin olevan linjassa organisaation tavoitteiden kanssa ja samalla 
voidaan varmistua siitä, että se pystyy myös vastaamaan organisaation 
toiminnan asettamiin haasteisiin pitkällä aikavälillä.  
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7 POHDINTA JA YHTEENVETO 

Tässä luvussa tehdään tutkimuksen pohdinta ja yhteenveto. Pohdinnassa 
esitellään tutkimuksen tärkeimmät havainnot ja verrataan näitä tutkimuksen 
lähdekirjallisuuteen. Tutkimus keskittyi palveluketjujen järjestelmätuen 
tuottamisen haasteisiin tietohallinnon näkökulmasta, jonka vuoksi tutkimukselle 
asetettiin seuraavat tutkimuskysymykset ”Miten palveluketjurakenne ja sen 
vaatimukset näkyvät tietohallinnolle” ja Millaisia haasteita liittyy palveluketjun 
järjestelmätuen tuottamiseen”. Tässä luvussa vastataan näihin 
tutkimuskysymyksiin. Tämän lisäksi luvussa arvioidaan tuloksien tieteellisiä ja 
käytännöllisiä hyötyä ja käsitellään 
tuloksien yleistettävyyttä ja rajoitteita. Luvun loppupuolella keskitytään 
jatkotutkimusaiheiden käsittelyyn. 

7.1 Pohdinta 

Tietohallinnon rooli nykypäivän organisaatiossa on kasvamassa määrin yhä 
tärkeämpi voimavara, joka tukee ja mahdollistaa organisaation toimintaa ja 
toimintatapoja (Haes & Grembergen, 2009). Sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimialueella tämä korostuu entisestään.  Sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimialueiden tietohallinnot ovat siinä erikoisessa asemassa, että niiden 
toimikenttä on erittäin laaja ja myös samaan aikaan erittäin haastava. 
Palveluketjut voidaan nähdä prosessiketjuina, joiden avulla sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaiset hoitavat potilaita tai asiakkaita. Toiminnan 
sisäistäminen ja ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeätä tietohallinnolle, koska 
muuten järjestelmätuen tuottamisen haastekerroin kasvaa merkittävästi. 

Pohdinnassa hyödynnetään tutkimuskysymyksien kautta tapahtuvaa 
asemointia. Ensimmäinen tutkimuskysymys asettaa käsiteltävän asian eli 
palveluketjun keskiöön ja sitä tarkastellaan tietohallinnon näkökulmasta kuvion 
22. avulla. Vastaavasti toinen tutkimuskysymys asettaa käsiteltävän asian eli 
palveluketjun järjestelmätuen keskiöön ja sen tuottamisen haasteita kuvion 23. 
avulla (kuvio 23.). 
 
Palveluketjujen rakenteet ja niiden vaatimukset  
Tutkimuksen perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto työskentelee 
haastavassa toimikentässä, jossa jopa keskeisten käsitteiden määritteleminen ei 
ole niin helppoa kuin alkuun voisi kuvitella. Tästä esimerkkinä toimii 
palveluketju käsitteen määritteleminen, joka oli kirjallisuuden perusteella 
haastava tehtävä. De Bleser ja muut (2006) löysivät omassa tutkimuksessaan 17 
erilaista käsitettä ja 86 erilaista määritelmää palveluketjulle. Määritelmä oli 
tutkielman kannalta sinänsä tärkeä, koska ilman sitä palveluketjun rakenteiden 
ja vaatimuksien selvittäminen olisi ollut lähes mahdotonta. Tämän vuoksi 
tutkimuksessa suoritettiin tutkielmakohtainen määritys palveluketju käsitteelle, 
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joka verifioitiin Rotter ja muiden (2010) kriteeristöä vasten. Määrityksen jälkeen 
pystyttiin hahmottamaan palveluketjuja tietohallinnon näkökulmasta paremmin. 
Palveluketju käsitteen määrittelemisen haasteesta nousi epäilys muidenkin 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueella olevien käsitteiden määrittelyn 
hankaluudesta ja siitä, ymmärtävätkö ihmiset todella toisiansa? Sosiaali- ja 
terveydenhuollossa esiintyy erilaisia käsitteitä ja näiden käsitteiden 
ymmärtäminen on keskeistä palveluketjun järjestelmätuen tuottamisessa. 
Tutkimuksen tuloksien perusteella käsitteiden merkityksen tärkeys on 
tiedostettu Apotin tietohallinnon toimesta. Kirjallisuudessa kommunikoinnin ja 
käsitteiden merkityksen tärkeyttä on korostettu Martikaisen ja muiden (2012), 
Schuldin ja muiden (2011) tutkimuksissa. Lenz ja Reichert (2007) lisäksi 
mainitsevat tutkimuksessaan palveluketjujen järjestelmätuen vaativan 
lääketieteen konseptien ja terminologian määrittelyä   standardoitujen 
ontologioita ja sanastojen muodossa, jota myös tehdään Apotin tietohallinnon 
toimesta. 

Palveluketjut voivat koostua niin sosiaalihuollon kuin myös 
terveydenhuollon prosesseista. Tietohallinnon näkökulmasta katsottuna nämä 
sosiaali- ja terveydenhuollon prosessit ovat varsin tietointensiivisiä.   Lisäksi ne 
vaativat tietohallinnolta toiminnan ymmärtämistä, jotta se voisi roolituksensa 
mukaisesti tukea niitä tietojärjestelmien avulla. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
prosessien tietointensiivisyyden tarve on tunnistettu myös aikaisemmissa 
tutkimuksissa (Lenz & Reichert, 2007) 

Palveluketjut ovat kirjallisuuden perusteella organisaatiokohtaisia, jolloin 
esimerkiksi toiselle organisaatiolle sovitettu palveluketju ei välttämättä toimi 
toisessa organisaatiossa. Tämä johtuu muuan muassa siitä, että kullakin 
organisaatiolla on omat resurssit ja taidot palveluketjun tuottamiseen 
(Vanhaecht, ym., 2012). Tutkimuksen tuloksissa ei löytynyt suoraa tukea 
kirjallisuuden havainnolle, mutta tuloksissa mainitaan palveluketjun 
vaatimuksien olevan uniikkeja. Tällä tarkoitetaan jokaisen organisaation 
palveluketjun olevan ainutlaatuisia muun muassa niiden käytettävyyden, 
saatavuuden, informaatiosisällön kannalta. Tälle tutkimuksen havainnoille 
löydettiin kirjallisuudesta tukea Vrijhoef ja muiden (2017) tutkimuksesta. 

Palveluketjut voivat muuttua niiden elinkaaren aikana esimerkiksi 
organisaatiomuutoksen, sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueiden 
toimintatapojen kehittymisen tai lainsäädännön muuttumisen myötä.  
Palveluketjujen jatkuva kehittämien ja ylläpito mainittiin myös 
tutkimustuloksissa. Tällä tarkoitetaan sitä, että tietohallinto pyrkii ylläpitämään 
ja myöskin jatkokehittää palveluketjuja proaktiivisesti. Kirjallisuudessa 
löydettiin tukea tutkimuksen havainnolle Lenz ja Reichert (2007) tutkimuksesta, 
jossa lisäksi mainittiin muun muassa organisatorinen oppiminen ja 
palveluketjun sovittaminen ja muutoksen eteneminen. 

Tutkimustuloksissa mainittiin myös laki useampaan otteeseen, joka 
vaikuttaa palveluketjuihin selkeästi. Laki voi tilanteesta riippuen olla 
mahdollistavana tai rajoittavana tekijänä palveluketjuissa. Tietohallinnon tulee 
ottaa lainsäädäntö huomioon palveluketjujen järjestelmätukea tuottaessa ja 



71 

esimerkiksi olla tietoinen mitä tietoa näytetään missäkin vaiheessa kullekin 
järjestelmää tai järjestelmiä käyttävälle henkilölle. Tämä korostuu varsinkin 
tilanteissa, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota yhdistetään. 
Kirjallisuudessa vastaavaa mainintaa ei löytynyt, tosin suurin osa palveluketjua 
koskevasta kirjallisuudesta oli kirjoitettu englanninkielellä ja tutkimukset eivät 
suoranaisesti keskittyneet suomen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, jonka vuoksi 
suomen lainsäädäntöä ei luultavasti mainittu tutkimuksissa. 
 

 
KUVIO 23 Palveluketjun näyttäytyminen tietohallinnolle 
 
Palveluketjujen järjestelmätuen tuottamisen haasteet 
Tietohallinnon näkökulmasta palveluketjujen järjestelmätuen tuottamisen 
haasteet kohdistuvat muun muassa pirstaloituneeseen järjestelmäkenttään, 
toimialaosaamiseen, järjestelmäintegraatioihin ja lainsäädäntöön. Lisäksi 
haasteita tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vaatimuksien 
ominaispiirteet, jossa esimerkiksi kliinisen puolen vaatimukset eroavat 
merkittävästi muista toimialoista. 

Pirstaloitunut järjestelmäkenttä aiheuttaa tietohallinnolle haasteita 
palveluketjujen järjestelmätuen tuottamisessa. Ajan saatossa sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimialueiden organisaatioille on kerääntynyt erilaisia ja 
suorituskyvyltään eroavia tietojärjestelmiä, joita hyödynnetään toiminnan 
prosessien tukemisessa.  
Palveluketjun taustalla olevan toiminnan ohjaaminen useamman 
tietojärjestelmän välillä koettiin tutkimustuloksissa haastavaksi tehtäväksi 
tietohallinnolle.  
Tämä korostuu varsinkin tilanteissa, jossa asiakkaalla tai potilaalla on useampia 
hoitoja käynnissä ja siihen liittyy monta eri järjestelmää ja monta eri 
organisaatiota. Lähdekirjallisuudessa ei löytynyt viittauksia tähän tutkimuksen 
havaintoon.  

Toimialaosaaminen on keskeinen haaste tietohallinnolle. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimialueet ovat todella laajoja ja kompleksia kokonaisuuksia. 
Toiminnan ymmärtäminen on keskiössä, kun pyritään ymmärtämään toiminnan 
tarpeita järjestelmätuen muodossa. Tietohallinnolta vaaditaan selkeää 
investointia, jotta tietohallinnossa työskentelevien henkilöiden 
toimialaosaaminen on sillä tasolla, jota tarvitaan palveluketjujen järjestelmätuen 
tuottamisen hahmottamisessa ja toteuttamisessa. Lisäksi tietohallinnon tulee 
tehdä saumatonta yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten eli 
järjestelmän loppukäyttäjien kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen 
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saavuttamiseksi. Kirjallisuudessa tätä havaintoa tukee Martikaisen ja muiden 
(2012) ja Luftman ja Brierin (1999) tutkimuksessa tehdyt samankaltaiset 
havainnot. 

Aiemmin mainitun pirstaloituneen järjestelmäkentän vuoksi myös 
tietojärjestelmien väliset integraatiot aiheuttavat myös haasteita tietohallinnolle. 
Järjestelmien välisien integraatioiden määrä on valtava ja täten se aiheuttaa 
muun muassa hallinnollisia haasteita tietohallinnolle. Palveluketjuun 
osallistuvien tietojärjestelmien tulisi pystyä vaihtamaan tietoa keskenään, jolloin 
myös semanttisen yhteensopivuuden takaaminen tuottaa haasteita 
tietohallinnolle. Kirjallisuuden näkökulmasta samaisia haasteita on löydetty 
Lenzin ja Reichertin (2007) tutkimuksessa. 

Toiminnan ominaispiirteet ovat myös haasteiden listalla. Toiminnan 
ominaispiirteiden ymmärtäminen ja hahmottaminen liittyy läheisesti 
tietohallinnossa työskentelevien henkilöiden toimialaosaamiseen. 
Järjestelmätuen tuottamisessa täytyy ymmärtää miten loppukäyttäjät käyttävät 
tietojärjestelmää tai tietojärjestelmiä. Esimerkkinä toimivat 
helikopteriensiapuhoitaja tai leikkaussalissa työskentelevä lääkäri. Heidän 
tarpeensa eroavat paljonkin esimerkiksi toisen toimialan henkilöstä, joka 
työskentelee ei-hektisessä toimistoympäristössä. Samaisia havaintoja ovat 
tehneet Lenz ja Reichert (2007) ja Martikainen ja muut (2012) omissa 
tutkimuksissaan.  

Palveluketjujen järjestelmätuen tuottamisen haasteeksi voidaan myös lukea 
muutosvastarinta ja muutosjohtaminen. Muutosvastarinnalla tarkoitetaan muun 
muassa loppukäyttäjien vastustusta uusien tietojärjestelmien käyttöönotossa, 
jossa uudet tietojärjestelmät nähdään työtä lisäävänä tekijänä eikä niinkään 
helpottavana tekijänä. Tämä korostuu entisestään, jos uuden järjestelmän kautta 
saatavat hyödyt on heikosti artikuloitu. Muutosjohtamisella tarkoitetaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäkentän kriittistä tarkastelua ja puintia 
siitä, miten asiakkaan tai potilaan hoidon kannalta tarvittava ja oleellinen tieto 
saadaan liikuteltua niin, että voidaan taata potilaalle tai asiakkaalle paras 
mahdollinen hoito. Kirjallisuudessa Martikaisen ja muiden (2012) tutkimuksesta 
löydettiin osittaista tukea tutkimuksen muutosvastarinnan havaintoon. Tällä 
tarkoitettiin esimerkiksi tilannetta, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaiset olivat havainneet puutteita tai vikoja heidän käyttämässä 
järjestelmässä ja järjestelmän kehittäjät usein hylkäsivät muutosehdotukset 
viitaten teknillisiin syihin. Muutosjohtamiselle ei löytynyt tukea 
lähdekirjallisuudesta. 

Datan rakenteellisuuden puute on myös haaste tietohallinnolle 
palveluketjun järjestelmätuen tuottamisessa. Tästä esimerkkinä toimii tilanne, 
jossa lääkäri kirjoittaa potilaan tai asiakkaan hoitoa koskevaa tietoa paperille 
esimerkiksi lähetteen muodossa ja lähete liikkuu henkilön mukana seuraavaan 
jatkohoitopaikkaan. Jatkohoitopaikassa tarvitaan ihmistä, joka tulkitsee 
lähetteen tiedon, koska pelkästään skannattuna tietojärjestelmät eivät sitä 
välttämättä ymmärrä. Lisäämällä datan rakenteellisuutta voitaisiin 
tutkimustuloksien perusteella automatisoida muun muassa asiakkaan tai 
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potilaan hoitoon liittyviä tehtäviä pidemmälle. Lähdekirjallisuudessa tälle 
havainnolle ei löytynyt vastinetta. 

Laki ja lainsäädäntö mainittiin molemmissa osioissa niin palveluketjujen 
näyttäytymisenä tietohallinnolle kuin myös palveluketjun järjestelmätuen 
tuottamisena haasteena. Tutkimustuloksissa mainittiin lain saattavan paikoittain 
hankaloittaa tietohallintoa toteuttamasta potilaan tai asiakkaan kannalta parasta 
tai toimivinta ratkaisua. Kirjallisuudessa tälle tutkimuksen havainnolle ei 
löytynyt vastinetta ja tutkija epäilee sen johtuvan samoista syistä kuin edellisessä 
osiossa mainitut syyt.  
 
 

 
KUVIO 24 Järjestelmätuen tuottamisen haasteet 

7.2 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Palveluketjut ovat olleet jo pidemmän aikaa käytössä sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimialueilla. Palveluketjujen hyödyntämisellä osana 
asiakkaiden ja potilaiden hoitoa voidaan saavuttaa selkeitä hyötyjä. Näitä 
hyötyjä ovat muun muassa yhtenäinen kuva asiakkaalla tai potilaalle hänen 
saamasta hoidosta, uusien hoitokäytänteiden jalkauttaminen organisaatioon ja 
hoidon standardoiminen tietyn rajoituksin.  

Tutkimus keskittyi palveluketjuihin tietohallinnon näkökulmasta ja sen 
tavoitteina oli hahmottaa miten palveluketjut näyttäytyvät tietohallinnolle ja 
millaisia haasteita tietohallinto voi kohdata palveluketjujen järjestelmätuen 
tuottamisessa. Tutkimus aihe ja näkökulma olivat merkityksellisiä, koska Apotti 
hankkeen yhtenä ylätason tavoitteena oli toimintatapojen yhtenäistäminen 
muun muassa palveluketjujen avulla (Apotti, 2014).  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että palveluketjujen näyttäytyminen 
tietohallinnolle tapahtuu viiden erilaisen kokonaisuuden kautta, jotka olivat laki, 
jatkuva kehittyminen, tietointensiiviset prosessit, käsitteet, uniikkius ja 
organisaatiokohtaisuus. Järjestelmätuen tuottamisen kannalta haasteiksi 
muodostui seitsemän kokonaisuuden kautta, jotka olivat: toimialaosaaminen, 
pirstaloitunut järjestelmäkenttä, datan rakenteettomuus, muutosjohtaminen ja 



74 

muutosvastarinta, järjestelmäintegraatiot toiminnan ominaispiirteet ja 
lainsäädäntö. 

Palveluketjut vaativat toimiakseen tiivistä yhteistyötä toiminnan ja 
tietohallinnon välillä. Tämä johtaa siihen, että tietohallinto on panostettava 
henkilökuntansa kouluttamiseen, jotta toimialaosaaminen ja ymmärrys 
toiminnan ominaispiirteistä on sillä tasolla, mitä tarvitaan muun muassa 
toiminnan kanssa käytävien keskustelujen ja vaatimuksien läpikäynnissä. 
Lisäksi palveluketjut vaativat tietohallinnolta näkemystä organisaation 
järjestelmäkentästä ja sen mahdollisesta kehityssuunnasta, jolloin voidaan 
varmistua laadukkaasta järjestelmätuen tuottamisesta myös pitkällä 
tarkasteluvälillä.  

7.3 Tutkimuksen arviointi 

Tutkimuksen arviointi suoritetaan tässä alaluvussa ja lisäksi käsitellään 
tutkimusta koskevia valintoja, tutkimuksen hyötyjä ja tuloksien yleistettävyyttä. 
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitiin aiemmin 5.2 alaluvussa, jossa lisäksi 
perusteltiin tehtyjä valintoja. Pro-gradu tutkielma oli tutkijan ensimmäinen 
pidempi tieteellinen laadullinen tutkimus. Aiempaa tutkimuskokemusta on 
kertynyt tutkijalle aikaisemman opinnäytetyön ja kurssien tehtävien 
suorittamisen muodossa. Tutkijan kehittyminen pro-gradun aikana oli selvästi 
havaittavissa. Tämän vuoksi tutkija uskoo, että vastaavanlaisen laadullisen 
tutkimuksen suorittaminen tulevaisuudessa olisi aiempaa helpompaa, kun 
kaikkia laadullisen tutkimusta koskevaa ammattitaitoa ei tarvitse opetella 
uudestaan. 

Tutkimuksen alkupuolella kohdattuja haasteita oli muun muassa 
monimutkaisen aiheen alkuymmärryksen muodostaminen, oikeiden 
hakutermien löytäminen ja tutkimukseen soveltuvien aineistojen löytäminen. 
Yhdeksi tunnistetuksi haasteeksi muodostui palveluketju käsitteen useampi 
englanninkielinen vastinpari, joka aiheutti alussa oman haasteensa 
ymmärryksen muodostamiselle. Kirjallisuuskatsauksen aikana löydettiin 
kuitenkin palveluketjujen käsitteiden monitulkintasuutta ja merkitystä 
käsittelevä artikkeli, joka edesauttoi merkittävästi kohdatun haasteen 
ylipääsemisessä. Tutkimukseen valittu näkökulma loi myös haasteita sopivien 
aineistojen löytämiselle. Tämä johti siihen, että aineistoja kerättäessä huomiotiin 
aihepiirin ulkopuolelta muitakin tutkimuksia. Huolimatta kohdatuista haasteista, 
tutkimuksen vähän tutkittu tutkimusaihe lisäsi tutkijan omaa mielenkiitoa 
tutkimusta kohtaan, jonka yhtenä tavoitteena oli luoda uutta tietoa ja siten antaa 
merkitystä itse tutkimukselle ja sen tuloksille. 

Tutkimuksessa käytetiin teemahaastatteluja tiedonkeruumenetelmänä. 
Haastatteluissa käytettävät teemat valikoituvat tutkimuksen 
kirjallisuuskatsauksen perusteella. Laadullisissa tutkimuksissa voidaan käyttää 
teemahaastatteluita, kun halutaan saada selville haastateltavien tulkintoja ja 
heidän muodostamia merkityksiä asioista ja miten merkitykset syntyvät 
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vuorovaikutuksessa. Näiden avulla voidaan luoda uutta tietoa, joka oli linjassa 
tutkimuksen tavoitteen kanssa. Tutkimuksen haastatteluaineiston analysointi 
tehtiin teemoittelun avulla. Menetelmä soveltuu teemahaastattelujen avulla 
kerätyn aineiston analysointiin.  

Tutkimus suoritettiin osana tutkijan opintoja ja työ vastaa laajuudeltansa 
opinnäytetyötä, joka tällöin asettaa rajoituksia tutkimuksille niin resurssien kuin 
myös ajankäytön puolesta. Suuremmalla määrällä resursseja tutkimuksen 
otannan koko olisi voinut olla suurempi. Toisaalta, tutkimuksen haastattelujen 
aikana Apotin tietohallinto oli valmistautumassa seuraavaan käyttöönottoon, 
joka sitoi resursseja organisaatiolta, jolloin riippumatta resursseista uusien 
haastateltavien henkilöiden löytäminen olisi ollut haasteellista Tutkimuksen 
kaikki haastateltavat työskentelivät saman organisaation palveluksessa, jolloin 
tämä on syytä ottaa huomioon tutkimuksen tuloksia yleistettäessä. Tutkimuksen 
tulokset ovat kuitenkin rajoitteiden huomioiden pitää luotettavina, koska 
samankaltaisia tuloksia on saatu aiemmin suoritetuissa tutkimuksissa. 

Tutkimuksen arvioinnissa on syytä ja hyvä pohtia kenelle tutkimuksen 
tutkimustuloksista hyötyä. Tuloksia voidaan tarkastaa niin teoreettisesta kuin 
myös käytännöllistä tarkastelukulmasta. Tutkimuksen teoreettiseksi hyödyksi 
voidaan lukea aiempiin tutkimuksiin nähden sen erilaisen tarkastelu näkökulma 
palveluketjuihin, joita tutkijan havaintojen mukaan ei ole laaja-alaisesti aiemmin 
tehty. Aiemmat tutkimukset palveluketjuista ovat keskittyneet muun muassa 
toiminnan puoleen, palveluketjujen käytön hyötyihin asiakkaiden ja potilaiden 
hoitamisessa ja sen erinäköisiin määrittelyihin. Lähimmät tutkimusta 
koskettavat tutkimukset olivat Lenz ja muiden (2007) tutkimus, joka keskittyi 
terveydenhuollon prosessien tukemiseen IT:n avulla, Muscholl (2005) tutkimus, 
joka keskittyi palveluketjujen kytkemiseen osaksi 
tietämyksenhallintajärjestelmiä ja Vrijhoef ja muiden (2017) tutkimus, joka 
keskittyi IT:n hyödyntämiseen diabeteksen hoidon palveluketjussa. Lisäksi 
tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää mahdollisissa myöhemmin tehtävissä 
jatkotutkimuksissa, joka täten luo tutkimustuloksille teoreettista lisäarvoa. 
Käytännön hyödyt tutkimuksesta ja sen tutkimustuloksista kohdistuvat Apotin 
tietohallinnolle, joka voi hyödyntää niitä omassa toiminnassaan. Tutkimuksen 
tulokset auttavat tietohallintoa tiedostamaan palveluketjun näkyvyyttä koskevat 
tekijät ja hahmottamaan ne haasteet, joita kohdataan järjestelmätuen 
tuottamisessa. Tiedostamalla tutkimuksen tulokset, tietohallinto voi tehostaa 
omaa toimintaansa ja täten tuottaa parempaa tukea loppukäyttäjille. Lisäksi 
tutkimuksen tuloksista voi olla hyötyä myös muille kuin tietohallinnon 
edustajille, jotka ovat kiinnostuneet aihepiiristä kuten esimerkiksi muut sosiaali- 
ja terveydenhuollon ammattilaiset. 

Tutkimuksen hyötyjen kautta tapahtuvan arvioinnin lisäksi tutkimusta 
voidaan arvioida myös sen yleistettävyyden kautta. Laadullisen tutkimuksessa 
tutkimustulosten yleistettävyyden haasteeksi voidaan Flickin (2009) mukaan 
lukea tuloksien kontekstisidonnaisuus. Kontekstisidonnaisuus avulla laadullisen 
tutkimuksen tuloksien esitysvoimaisuus kasvaa. Kuitenkin laadullisien 
tutkimustuloksien yleistettäessä on poistettava tutkimustuloksien 
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kontekstisidonnaisuus ja pohdittava onko tulokset päteviä ilman 
kontekstisidonnaisuutta. Tutkimuksen tulokset voidaan yleistää rajoitukset 
huomioiden suomen sosiaali- ja terveydenhuollon julkisen puolen 
tietohallinnoissa, missä palveluketjujen järjestelmätuen tuottamisen tilanteet 
ovat suunnilleen samankaltaisia. Tutkimustuloksia ei voida kuitenkaan yleistää 
tämän laajemmin eri sektoreille tai maihin ilman asiankuuluvaa jatkotutkimusta. 
Eri sektoreilla palveluketjujen taustalla olevat järjestelmäkentät voivat olla 
hyvinkin eri tavalla järjestettyjä ja tämän vuoksi se vaatisi tutkimusta ennen 
yleistyksen laajentamista koskemaan myös muita sektoreita. Muiden maiden 
kohdalla tilanne vaikeutuu entisestään, jolloin muun muassa lainsäädäntö tulisi 
ottaa tarkasteluun järjestelmäkentän lisäksi. 

 
 

7.4 Jatkotutkimusaiheet 

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin miten palveluketjut näyttäytyvät 
tietohallinnolle ja mitä haasteita tietohallinto voi kohdata palveluketjujen 
järjestelmätuen tuottamisessa. Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista 
paneutua tarkemmalla tasolla kohdattuihin järjestelmätuen tuottamisen 
haasteisiin. Pirstaloituneeseen järjestelmäkenttään ja datan rakenteettomuuteen 
keskittyvät jatkotutkimukset olisivat tutkijan mielestä mielenkiintoisia ja 
avaisivat palveluketjujen taustalla olevia haasteita syvällisemmin tutkimuksen 
kontekstissa. 

Toinen jatkotutkimusaihe voisi keskittyä laajentamaan koskemaan 
muitakin sektoreita, jolloin voitaisiin selvittää miten muiden sektorien 
tietohallinnot näkevät palveluketjut ja millaisia haasteita he mahdollisesti 
kohtaisivat palveluketjujen järjestelmätuen tuottamisessa. Yksityisen sektorin 
sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksien järjestelmäkenttä voi olla erilainen ja 
vapaaehtoissektorilla tilanne voi erota merkittävästi julkisesta ja yksityisestä 
sektorista. 

Kolmas mahdollinen jatkotutkimus voisi rakentua saman aihepiirin 
laajempaan selvitykseen pohjoismaissa, jotka muistuttavat niin kulttuurillisesti 
kuin lainsäädännöllisesti toisiansa. Tämän vuoksi olisi mielenkiintoista selvittää 
miten palveluketjut näyttäytyvät muille pohjoismaiden julkisen puolen sosiaali- 
ja terveydenhuollon organisaatioiden tietohallinnoille ja millaisia haasteita 
paikalliset tietohallinnot mahdollisesti kohtaavat palveluketjujen järjestelmätuen 
tuottamisessa. 
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LIITE 1 TIETOA HAASTATTELUSTA 

Tietoa tutkimuksesta 

Patrick Grönlund 
patrick.gronlund@student.jyu.fi  
Pro gradu –tutkielma 
Jyväskylän yliopisto 
Informaatioteknologian tiedekunta 

  
 

Tutkimusaineiston käyttötarkoitus, käsitteleminen ja 
säilyttäminen 

Haastattelujen avulla kerättyä aineistoa käytetään suomenkielisen 
pro gradu –tutkielman kirjoittamisessa. Tutkimus käsittelee 
palveluketjun järjestelmätuen tuottamisen haasteita tietohallinnon 
näkökulmasta. Haastattelun tavoitteena on kerätä haastateltavilta 
omakohtaisia kokemuksia ja mielipiteitä ennalta annettujen 
haastatteluteemojen pohjalta. Kerättyä aineistoa käytetään 
ainoastaan tutkimustarkoitukseen. Kaikki kerättävä tieto on 
luottamuksellista. 

  
Tutkimukseen osallistuvien oikeudet 

  
Osallistuminen tutkimuksen on vapaaehtoista. Haastateltavalla on 
tutkimuksen aikana oikeus keskeyttää haastattelu niin halutessaan. 
Haastattelusta syntyviä tuloksia käsitellään pro gradu -tutkielmassa 
siten, että yksittäisen henkilön tiedot eivät ole tunnistettavissa. 
Haastattelu nauhoitetaan ja kaikki haastattelun aikana kerätty 
aineisto säilytetään salasanasuojatulla tietokoneella. 

  
Haastattelun suorittaa tietojärjestelmätieteen opiskelija Patrick 
Grönlund. Pro Gradu –tutkielma liittyy Jyväskylän yliopiston 
tietojärjestelmätieteen opintoihin. 
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LIITE 2 HAASTATTELUN RUNKO JA SISÄLTÖ 

Alkuinformaatio 
-Tutkimuksen tarkoitus, haastattelun eteneminen, tulosten käyttö 
-Luottamuksellisuus  
-Lupa nauhoitukseen 

 Haastateltavan taustatiedot 
-Työnantaja? 
-Ammatti/titteli? 
-Kuinka kauan ollut alalla? 
-Mihin on erikoistunut? 
-Mitä muuta haluaisi kertoa itsestään 
 
1) Tutkielman kannalta keskeisten käsitteiden väliset suhteet 
 

 
 
 

2) Gradukohtainen määritelmä palveluketjulle: 
 
”Saman asiakkaan tiettyyn ongelmakokonaisuuteen kohdistuva, sosiaali- ja 
terveydenhuollon organisaatiorajat ylittävä, suunnitelmallinen ja yksilöllisesti 
toteutuva palveluprosessien kokonaisuus” 
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Haastattelukysymykset ja arvioi haastattelun kestosta (30-45min) 

 
1. Johdanto: Palveluketjut voivat koostua niin sosiaali- kuin myös 

terveydenhuollon organisatorisista ja hoidollisista prosesseista. 
Palveluketjut voivat siis ylittää perinteiset sosiaali- ja terveydenhuollon 
kohdealueiden rajat potilaan hoitamisessa. 

a. Kysymys: Miten eri sosiaali- ja terveydenhuollon prosessit näkyvät 
tietohallinnolle? 

b. (Jatkokysymys) Miten olemassa olevien palveluketjujen esittämät 
vaatimukset näyttäytyvät tietohallinnolle? 

c. (Jatkokysymys) Miten uusien palveluketjujen esittämät vaatimukset 
näyttäytyvät tietohallinnolle? 

d. (Jatkokysymys) Mitä haasteita tietohallinto on kohdannut 
palveluketjujen järjestelmätuen tuottamisessa? 

 
2. Johdanto: Eri ammattiryhmien käyttämät termit ja käsitteet eivät 

välttämättä avaudu toiselle ammattiryhmälle, ellei niistä ole keskusteltu 
etukäteen väärinkäsityksien välttämiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattikieli vs. IT-ammattikieli. Case example: organisaatiokohtainen 
palveluketju termin määritelmä. 

a. Kysymys: Mitä menetelmiä tai tapoja on keskeisten termien ja 
käsitteiden sopimisessa? 

 
3. Johdanto: Potilaan hoitamisessa voidaan tarvita useampia erilaisia 

tietojärjestelmiä. Nämä kohdealueiden käyttämät tietojärjestelmät ovat 
kuitenkin tyypillisesti erikoistuneet tukemaan juuri tiettyä tehtävää. 

a. Kysymys: Miten järjestelmäintegraatiot liittyvät potilaiden 
hoitamiseen ja palveluketjuihin? 

b. (Jatkokysymys) Mitä haasteita eri tietojärjestelmien väliset 
integraatiot voivat aiheuttaa tietohallinnolle? 

 
4. Johdanto: Organisaation IT-arkkitehtuuri on muotoutunut vuosien saatossa 

eri sidosryhmien esittämien tarpeiden pohjalta, joihin on pyritty vastaamaan 
erilaisten ratkaisujen avulla. Palveluketjut voivat koostua useasta eri 
sosiaali- ja terveydenhuollon prosessista ja näiden prosessien tukemisen 
taustalla olevien tietojärjestelmien kokonaisuuksista.  

a. Kysymys: Millä keinoilla voidaan varmistua joustavasta IT-
arkkitehtuurista, joka kykenisi vastaamaan tulevaisuuden 
tuntemattomiin haasteisiin? 
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