
Tietojärjestelmähankkeiden suunnittelu 
perusterveydenhuollossa 
Jarmo Tähkapäi 
Turun kauppakorkeakoulu 



Tietoj ärj estelmähankkeiden suunnittelu 
perusterveydenhuollossa 

Jarmo Tähkäpää 
Turun Kauppakorkeakoulu 

Tietojärjestelmätiede 
PL 11 0,20521 Turku 

Internet: jarmo. tahkapaa@tukkkj? 

Abstrakti. Toimintaymparistön muutokset terveydenhuollossa ovat aiheuttaneet paineita organisaatioiden 
sisi4iselle muutokselle ja johtamiselle. Tietojajestelmien on nahty olevan merkittäva osuus pyrkimyksessa 
hallita tätä muutosta. Nopea siirtyminen sahköiseen tiedonhallintaan ei kuitenkin ole sujunut ongelmitta. 
Vaikka jajestelmiit aluksi nayttävat kohtalaisen helpolta hallita ovat ne myöhemmin tarpeiden kasvaessa 

- alkaneet laajeta hallitsemattomaksi ja rönsyilevaksi kokonaisuudeksi. Samaan aikaan on jajestelmien ja 
hankkeiden suunnittelu j-yi taka-alalle. Jotta jajestelmistä pystytiliisiin kasvattamaan järkeva ydintoimintaan 
kiintetisti liittyva kokonaisuus, p i u  organisaatiolla olla sekii s e k a  toimintastrategia että siihen kiintetisti 
kuuluva tietohallintostrategia. Ttissa paperissa kerrotaan ensin mitä tarkoitetaan tietojajestelmien strategisella 
suunnittelulla ja mitä asioita aikaisempi tutkimus on painottanut suunnittelussa. Sen jalkeen pohjautuen 
empiiriseen tutkimukseen kaydm Iapi muutamia suunnittelussa oleellisia asioita. 

1. Tutkimusongelma 

Tietojärjestelmien strategisella suunnittelulla tarkoitetaan prosessia, jossa organisaatio 
tunnistaa ja valitsee sellaiset tietojärjestelmähankkeet, jotka tukevat sen 
liiketoimintasuunnitelmien toteutusta ja liiketoiminnan päämäärien saavuttamista [8]. 
Suunnittelun tulee myös varmistaa organisaation sitoutuminen ja riittävät resurssit näiden 
hankkeiden toteuttamiseen 151, [3],[9],[17]. 

Aiempi lähinnä suuryrityksissä tehty tutkimus on tuottanut runsaasti normatiivista tietoa 
siitä, kuinka suunnittelu tulisi toteuttaa [5],[8:1,[17]. Myös käytännössä sovelletut erilaiset 
suunnittelutavat sekä suunnitteluun käytännössä liittyvät ongelmat ovat hyvin tiedossa 
[31,[171. 
Tietojärjestelmähankkeiden strategista suunnittelua terveydenhuollossa on tutkittu 

huomattavasti vähemmän. Tietotekniikan ja -järjestelmien merkitys tällä sektorilla kasvaa 
kuitenkin jatkuvasti ja tarve investointien määrätietoiseen johtamiseen on selvästi 
olemassa. Investoinnit tulisi liittää osaksi terveydenhuollon kokonaistoiminnan 
kehittämistä ja hankkeiden täsmälliseen toteuttamiseen olisi varmistettava riittävät resurssit 
ja sitoutuminen jo ennen niiden käynnistämistä. 

Tutkimukseni tavoitteena on kartoittaa ja kehittää sellaisia tietojärjestelmasuunnittelun 
menetelmiä, jotka sopivat perusterveydenhuollon, erityisesti pienten ja keskisuurten 
terveyskeskusten, tietojärjestelmästrategioiden suunnitteluun. Tässä paperissa keskitytään 
suunnittelun menestymisen kannalta muutamaan tärkeään asiaan. 



2. Tietojarjestelmasuunnittelua koskevaa aikaisempaa tutkimusta 

Tietojärj estelmäsuunnittelua koskeva tutkimus lähti liikkeelle 1980-luvun alkupuolella. 
Lähtökohtana oli tietojärjestelmähankkeiden määrän nopea ja hallitsematon kasvu 
yrityksissä. Yritysten atk-osastot ruuhkautuivat ja niiden antama palvelu heikkeni. 
Toisaalta myös ensimmäiset havainnot tietotekniikan kilpailuvaikutuksista tulivat esille. 
Ratkaisua ongelmiin haettiin laajoilla suunnitteluhankkeilla, joissa selvitettiin yrityksen 

liiketoiminnan näkökulmasta keskeiset hankkeet ja niille asetettiin selkeä toteutusjärjestys 
161, [7]. Laajat kartoitukset osoittautuivat kuitenkin ongelmallisiksi: yritysjohtoa j a käyttäj iä 
oli vaikea saada osallistumaan, kertaluonteinen prosessi ei tukenut johdon oppimista ja 
laaditut suunnitelmat jäivät liian usein toteuttamatta [8]. 
Tutkimuksissa ryhdyttiinkin painottamaan sitä, että suunnitteluprosessin tulisi perustua 

jatkuvaan vuorovaikutukseen käyttäjien ja tietohallinnon välillä [2],[3]. Myös liiallista 
formaalisuutta tulisi välttää, jotta päätöksenteossa voitaisiin nojata myös kokemusperäiseen 
tietoon ja harkintaan [15]. Suunnittelun tulisi johtaa eri sidosryhmien yhteiseen 
näkemykseen tietotekniikan käytön tavoitteista [13], [14]. 

Toisaalta todettiin myös, että välttämättä yhtä ainoaa oikeaa suunnittelutapaa ei ole, vaan 
suunnittelutapa tulisi sovittaa yritysympäristöön ja suunnittelun tavoitteisiin. Tällaisia 
tilannetekijöitä ovat esimerkiksi yrityksen yleinen johtamiskulttuuri [1],[10], suunnittelun 
aikajänne [4], suunniteltavien järjestelmien merkittävyys [11],[12] ja järjestelmien 
monimutkaisuus [10]. 

Yleisesti ottaen terveydenhuollossa käytetty suunnittelurnenetelmä on noudattanut ns. 
hallinnollista lähestymistapaa [3]. Tälle lähestymistavalle on ollut tyypillistä se, että 
resurssien jaosta ja toteutettavista hankkeista päätetään vuosittain eri yksiköiden tekemien 
ehdotusten pohjalta. Lähestymistavan vahvuutena tuli tutkimuksessa esille se, että 
valintaprosessi oli avoin ja demokraattinen. Suunnitelmiin sisällytetyt hankkeet vietiin 
useasti läpi eikä toisaalta suunnitelmien ulkopuolisia hankkeita juuri toteutettu. 

Suunnittelutapaan sisältyi kuitenkin myös runsaasti heikkouksia: Perusteellisempaa 
toiminnan uudelleensuunnittelua ei esiintynyt, strateginen ajattelu puuttui ja hankkeilla 
tyydyttiin tukemaan vain olemassa olevaa toimintaa. Myöskään yksikkörajojen yli meneviä 
hankkeita ei juurikaan käynnistetty. Juuri tälle suunnittelutavalle oli myös tyypillistä, että 
valintaprosessiin liittyi myös runsaasti pelaamista [3]. 
Ainakin jossain määrin Earlin tulokset hallinnollisen lähestymistavan heikkouksista 

saavat tukea terveydenhuollon tietojärjestelmiä käsittelevistä tutkimuksista. Esimerkiksi 
Saranumrni [16] on esittänyt, että tähän asti terveydenhuollon tietojärjestelmät on tehty 
palvelemaan vain nykyistä tapaa toimia, ilman, että samalla olisi huomioitu 
terveydenhuollossa tapahtuvien muutosten aiheuttamat kehitystarpeet. 

Saranummi myös toteaa, että järjestelmiä on kehitetty liiaksi yksittäisten yksiköiden 
tarpeisiin muiden toimintojen tarpeiden kustannuksella [16]. Esimerkiksi 
potilashallintojärjestelmät palvelevat usein ainoastaan organisaation ydinpalvelua eli 
terveydenhoitoa, kun alan kehitys on johtanut siihen, että myös johtaminen tarvitsee 
päätöksentekoonsa yhä enemmän informaatiota potilashallinnosta esimerkiksi palveluiden 
rakenteiden kehittymisestä. 

3. Suunnittelun ongelmia ja merkitys 

Terveydenhuollossa ollaan varsin samanlaisessa tilanteessa kuin yritykset olivat 80-luvulla. 
Tietojärjestelmät paisuvat ja niiden hallinta tulee monimutkaisemmaksi ja kalliimmaksi. 
Hankinnoissa on panostettu erityisesti uuteen tekniikkaan, josta on seurannut, että suurin osa 
tietojärjestelmien hankintaan suunnatuista resursseista käytetään jo tekniikan 



hankkimisvaiheessa, koska kunnolliseen suunnitteluun ja järjestelmän ylläpidon 
kehittämiseen ole nähty tarvetta. Täma taas on johtanut monessa organisaatiossa 
kestämättömään tilanteeseen, jossa järjestelmien kehitys ei ole enää järkevästi organisaation 
hallinnassa ja niistä saatava hyöty laskee nopeasti lisiiäntyvien ylläpitokustannusten myötä. 

Suunnittelun vähyyteen vaikuttaa monia seikkoja organisaatiosta riippuen. Pienenkin 
organisaation tietojärjestelmiin sijoittamat resurssit ovat usein suhteessa muuhun toimintaan 
varsin mittavat. Erityisesti järjestelmän käyttöönottoon kuluu laite- ja 
ohjelmistohankintoineen, henkilöstön koulutuksineen ja tietoverkon perustarnisineen nopeasti 
summa, jolla ydinpalveluiden kehittämiseksi voisi palkata pari lääkäriä tai hoitajaa lisää tai 
hankkia uusia hoitotyön kannalta tärkeitä laitteita. Tällainen priorisointi voi olla määräävänä 
tekijänä monessa organisaatiossa, kun alkuinvestointien pölyjen laskeuduttua ei enää 
uskalleta tai yksinkertaisesti pystytä taloudellisesti panostamaan uuden järjestelmän 
vaatimaan ylläpitoon vaan keskitytään jälleen ydinpalveluiden resurssien kehittämiseen. 
Siirtyminen manuaalisesta potilashallintojärjestelmistä elektronisiin on suurimmassa osassa 

perusterveydenhuollon organisaatioita ensimmäinen suuri tietojärjestelmähanke. Sen 
vaikutus toimintaan on tiedonkulusta riippuvaisesta organisaatiossa eri* suuri. Nämä kaksi 
tekijää vaikuttavat siihen, että siirtymisvaiheessa on valtava määrä tekijöitä jotka pitäisi ottaa 
huomioon, jolloin suunnittelu unohtuu alkuvaiheessa vähemmän tärkeänä asiana. 

Suunniteltaessa tietojärjestelmähankintoja pitää organisaatiossa olla selkeä näkemys, mihin 
toimintaa ollaan kehittämässä. Jos organisaatiosta puuttuu tämä näkemys, ei myöskään 
tietojärjestelmähankintoja voida suunnitella toimintaa tukemaan. Toimintastrategian 
kehittäminen saattaa perusterveydenhuollon organisaatiossa saattaa olla aluksi varsin 
työlästä, koska vastaavanlaista strategista pitkäntähtäimen suunnitelmia ei niissä juurikaan 
ole tehty. Perusterveydenhuolto on toiminut pitkään tietyn samanlaisen mallin mukaisesti 
tarjoten niille lakisääteisesti kuuluvat palvelut, eikä toimintaa ole erikseen tarvinnut 
suunnitella. 
Lähitulevaisuus tuskin tuo radikaaleja muutoksia tähän, mutta paineet kustannusten ja 

turhien toimintojen karsimiseksi ovat olleet olemassa jo lähes koko 90-luvun. Muutokset 
kansaterveyslaissa ja valtionosuusjärjestelmässä sekä siirtyminen tilaaja-tuottaja-malliin 
antavat kunnille mahdollisuuden kilpailuttaa myös terveydenhuollon palveluita. Täma 
vaikuttaa tarpeeseen määritellä tarjottavien palveluiden sisällön ja hinnan. Harva kunta on 
toistaiseksi ainakaan suurissa määrin käyttänyt kilpailuttamismahdollisuutta hyväkseen. 
Täma johtuu varmasti siitä, että ajatus kilpailusta yleensäkin on kunnallisella 
terveyssektorilla uusi, mutta myös pitkälti terveyspalveluiden asemasta peruspalveluna, johon 
kuntien luottamusmiesjohto yleensä on haluton tekemään suuria muutoksia. 
Toimintastrategian kehittämisen jälkeen pystytään huomattavasti selkeämmin 

määrittelemään ne painopistealueet, joihin tietojärjestelmien hankinnalla pystytään 
vaikuttamaan. Tästä huolimatta, vaikka dokumentoitavan tietohallintostrategian kehittäminen 
tässä vaiheessa on jo helpompaa, se jää silti helposti tekemättä. Yksi syy tähän on 
todennäköisesti siinä, että hankittavat tietojärjestelmät ovat aluksi varsin selkeitä 
kokonaisuuksia, kuten laitteisto, sovellukset jne. Monesti saatetaan kokea, että niiden 
hankinta on kokonaisuutena helppoa eikä tarvitse ainakaan laajaa pitkäntähtäimen 
suunnittelua ja lisäksi toimittajat ovat vielä alussa käyttöönottovaiheessa tukena jos ongelmia 
tulee. Myöhemmin, kun tarpeet ja hankinnat kuitenkin kasvavat jatkuvasti ja sitä myötä 
järjestelemät monimutkaistuvat, resurssit menevät pakollisten hankintojen tekemiseen ja yhä 
vähemmän jää aikaa järjestelmien suunnitteluun. Pian tulee vastaan tilanne, jolloin 
kokonaisuutta ei enää pystytä näkemään selkeästi ja kehittäminen jää yksittäisten 
yhteensopimattomien lisäkomponenttien hankkimiseksi järjestelmään. 
Lopuksi, tärkeä perustelu suunnittelulle on teknologian nopea kehittyminen. Pienen 

organisaation ei kannata ilman hyviä perusteita lähteä mukaan kilpajuoksuun siitä, kenellä on 
käytössään uusin teknologia. Ilman kokemusta ja kunnollisia resursseja mukaan lähteminen 



voi tulla kalliiksi, sillä perinteisesti uusimmissa tuotteissa tai versioissa löytyy suuri määrä 
virheitä, joita asiaa tuntemattoman on vaikea käsitellä ja joiden korjaaminen kestää kauan. 
Käyttökatkokset voivat tällöin venyä pitkiksi. 

4. Suunnittelussa keskeisia asioita 

Järjestelmien kehittämisessä on ollut periaatteessa kaksi suurehkoa ongelmaa, joiden 
ratkaiseminen selvittää samalla monia pienempiä ongelmia. Ensimmäinen ongelma on, että 
organisaatiossa tietojärjestelmien johtarnis- ja kehittämisvastuuta ei ole määritelty riittävän 
tarkasti. Toinen on järjestelmien kehittämiseksi organisaatiossa teknisesti koulutetun atk- 
henkilökunnan puuttuminen, jolla olisi aikaa kehittää järjestelmiä johdonmukaisesti ja 
perehtya esille tuleviin ongelmiin. Kummatkin ovat varsin tyypillisiä ongelmia erityisesti 
pienessa, mutta myös hieman suurernrnassakin kehittyvässä organisaatioissa, jossa 
tietotekniikan merkitys on aikaisemmin ollut vähäinen. 
Tärkeä osa lähdettäessä kehitiämään tietojärjestelmää on, että organisaation sisällä on 

määritelty vastuut tietojärjestelmän eri alueille. Laitteet, sovellukset, tietoliikenne, internet, 
intranet, yrn. järjestelmän osat pitää olla osoitettu jonkun johtoon tai henkilökuntaan 
kuuluvan vastuulle. Tällaisia järjestelmän osia voidaan kutsua prosesseiksi ja vastuullista 
henkilöä prosessin omistajaksi. Prosessin omistaja vastaa oman prosessinsa kehitiämisestä 
määrätyn budjetin puitteissa eli hänellä on myös taloudellinen vastuu alueestaan. Omistajan 
vastuulla on lisäksi yhteydet toimittajiin sekä loppukäyttäjiin, jolloin yhteyshenkilönä toimii 
aina sama henkilö helpottaen kommunikointia. Prosessin omistajuus tulisi olla 
tehtäväsidonnainen, ei henkilösidonnainen 
Prosessin omistajista muodostetaan tietohallinnon johtoryhmä, joka vastaa koko 

tietojärjestelmän kehitiämisestä. Johtoryhmää muodostettaessa pitää kiinnittää huomiota sen 
jäsenten sopivuuteen tehtävään, sekä siihen, ettei erityisesti pienessä terveydenhuollon 
organisaatiossa ryhmästä tule kokoonpanoltaan liian raskasta. 
Yksi esimerkki prosessin omistajien vastuualueesta voisi olla koulutus. Koulutuksen 

organisoiminen oman prosessin tarpeiden kartoituksen pohjalta ja suunnitelman tekeminen 
muiden prosessin omistajien kanssa helpottaa koko organisaation koulutussuunnitelman 
laatimista. Koulutus on taloudellisestikin merkittävä kuluerä, joten sen suunnittelun avulla 
voidaan myös välttää turhia päällekkäisiä kustannuksia. 
Toinen suuri ongelma terveydenhuollon organisaatioissa on monesti teknisten tietojen ja 

taitojen puute eli niiltä puuttuu teknisesti koulutettu henkilökunta, jolla olisi aikaa ja taitoa 
perehtya tietojärjestelmien kehittämiseen. Koska tämä on useimpien alan organisaatioiden 
ongelma ja ongelmat ovat paikasta toiseen varsin samanlaisia olisikin järkevää yhdistää 
voimavarat alueellisesti teknisen tuen järjestämiseksi. Voimavarojen yhdistämiseksi on 
olemassa useita sitoutumisen kannalta eri tasoisia vaihtoehtoja Yhteistyö voi lähteä 
säännöllisistä palavereista ongelmien kartoittamiseksi aina yhteisesti omistettuun teknisistä 
asioista vastaavan yhtiön perustamiseen, jolta palvelut tarpeen mukaan ostetaan. 
Yhteistyön kehittämisen yhtenä ongelmana on kunnallisten terveydenhuollon yksiköiden 

perinteinen toimintatapa, jossa ne ovat itsenäisesti hoitavat oman alueensa 
perusterveydenhuollon, eikä yhteydenottoja naapurikuntiin ole juurikaan koettu työn kannalta 
tarpeelliseksi. Joitakin terveydenhuoltoon liittyviä yhteisiä kokouksia ja ryhmiä tietyillä 
ammattiryhmillä saattaa olla, mutta varsinaisen ydintoiminnan ulkopuolelta yhteistyötä ei ole 
tehty. Tietotekniikka on terveydenhuollossa lisäksi uusi alue ja suurin osa organisaatioista 
vasta opettelee ja kehittää siihen liittyviä käytäntöjä, jolloin kiinnostus toisten ratkaisuihin ei 
ole vielä ehtinyt kehittyä. Vielä yksi asia, joka saattaa hidastaa yhteistyön kehittymistä on 
haluttomuus jakaa tietoja omista onnistuneista ratkaisuista. 



Yhteistyön avulla voitaisiin saavuttaa pienissä organisaatioissa monia etuja. 
Organisaatioiden ei tarvitsisi irrottaa teknisten asioiden hoitamiseksi hoitohenkilökuntaa tai 
palkata omaa teknisistä asioista vastaavaa henkilöä, vaan se voisi päinvastoin vapauttaa 
henkilökuntaa tietojärjestelmien ylläpidosta varsinaiseen hoitotyöhön. Neuvotteluvoima 
toimittajiin päin paranisi ja yhteisiä kehitystoiveita olisi helpompi saada läpi. 
Yhteistyön pitäisi toimiakseen kuitenkin olla toiminnoiltaan ja vastuiltaan riittävän selkeää. 

Siihen osallistuvien pitäisi olla strategisesti sitoutunut yhteistyöhön eli sen pitää olla aidosti 
riippuvainen yhteistyöstä ja epävirallisemmankin esim. yhteistyöpalaverit pitäisi tuottaa 
todellista hyötyä osallistujille, jotta kiinnostus niihin säilyisi. 
Ratkaistuaan nämä kaksi, tällä hetkellä terveydenhuollossa, ja muissakin tietojärjestelmiä 

käyttöönottavissa organisaatioissa varsin yleistä ongelmaa, on sen huomattavasti helpompaa 
lähtea kehittämään muita osa-alueita. Strategiset kehittämisalueet, kuten sähköinen 
kommunikointi, koulutus, hankinnat, tietoliikenne ym. ovat silloin selkeästi jonkun 
vastuualueella, eikä organisaation tarvitse painiskella niistä löytyvien teknisten ongelmien 
kanssa, vaan ongelmia varten on selkeä toimintamalli. 

5. Yhteenveto 

Terveydenhuollon toimintaympäristössä on tapahtunut runsaasti muutoksia, jotka ovat 
vaikuttaneet organisaatioiden sisäisten prosessien muutostarpeeseen. Nämä muutokset 
yhdistettynä viela pyrkimyksellä taloudelliseen tehokkuuteen aiheuttavat terveydenhuollossa 
viela pitkaksi aikaa töitä. 
Ympäristön muutosten lisäksi alueella laajalti, mutta lyhyen ajan sisällä käyttöönotetut 

terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat uusi tekijä monessa manuaalisiin potilaskertomuksiin 
tottuneissa organisaatiossa. Tämän vuoksi ongelmat voivat nopeasti kasvaa suuriksi ja 
alueella kaivattaisiin toimintaohjeita, miten kehitystyössä voitaisiin lähtea alusta asti 
järkevästi liikkeelle. Ongelmana on erityisesti pienissä terveyskeskuksissa ja kuntayhtymissä 
tietotaidon puute. Tietotekniikasta vastaavia henkilöitä ei ole eikä toisaalta pieneen 
organisaatioon sellaista kannata palkata. Kehitystyöstä vastaa joku oman työnsä ohessa, 
jolloin aika ja taidot eivät useinkaan riitä. 

Jotta tietojärjestelmät voitaisiin ottaa sujuvasti kiinteäksi osaksi terveydenhuollon 
suunnittelua, jolloin se voi tukea muutoksia, pitää sen asema selkeyttää. Toimintaan ja sen 
kehitykseen perustuvan tietohallintostrategian avulla pystytään tietojärjestelmien tavoitteet 
määrittelemään osana kokonaistoimintaa varsin selkeästi, jolloin järjestelmän eri osien 
hankintasuunnittelu helpottuu. Strategian laatiminen on kuitenkin varsin kova työ kun se 
tehdään ensimmäisen kerran ja sen vuoksi jonkinlainen toimintamalli tai -ohjeet, mitä siinä 
tulisi ottaa huomioon tulisi olla käytettävissä. 
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