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Johdanto

Työympäristössä on tavallista syyttää
tietojärjestelmää monenlaisista 
ongelmista.
Järjestelmälle saatetaan jopa antaa 
syntipukin leima.
Käyttöönotto on käännekohta, joka nostaa 
usein esiin työyhteisön ongelmia.
Tällainen ongelmatilanne koostuu monista 
toisiinsa liittyvistä ongelmista.
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Erään yliopistollisen sairaalan kirurgian poliklinikalla 
aloitettiin elektronisen hoitokertomuksen käyttöönotto 
syksyllä 2005.
Tutkimuksen kohteena on kaksi osastoa, poliklinikka ja 
vuodeosasto. 
Tutkimuksen aikana toisella osastolla järjestelmää ei 
otettu lainkaan käyttöön ja toisella käyttöönotto lähti 
liikkeelle suunnitelman mukaisesti. Käyttö lopetettiin 
vastustuksen vuoksi.
Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena sekä
sosiotekniseen tutkimusperinteeseen tukeutuen, jolloin 
tietojärjestelmää tutkitaan osana käyttöympäristöään.

Tutkimuksen taustaa
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Tutkimuskysymykset

Mikä on tietojärjestelmän merkitys 
käyttöönoton yhteydessä esiintyneeseen 
ongelmatilanteeseen? 
Mikä on tietojärjestelmän rooli 
ongelmatilanteessa? Onko tietojärjestelmä
katalysaattori kriisille? 
Miksi tietojärjestelmä saa helposti syyllisen 
roolin? Mitkä tekijät vaikuttavat ongelmien 
syntyyn?
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Teoreettinen viitekehys
Strukturaatioteorian (Giddens 1979, 1984) 
mukaan sosiaalinen rakenne ohjaa toimintaa.
Sosiaaliset rakenteet, kuten säännöt ja resurssit 
voivat sekä rajoittaa että mahdollistaa toimintaa.
Sosiaalisia rakenteita voidaan havaita 
vuorovaikutuksessa, modaliteetteina.
Vuorovaikutus muovaa osaltaan rakenteita, mikä
mahdollistaa niiden uudelleentuottamiseen.
Toisaalta sosiaaliset rakenteet tuovat jatkuvuutta 
rutiinien muodossa.
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Tekninen infrastruktuuri
Starin ja Ruhlederin (1996) mukaan uusi tietojärjestelmä
voi sekä mahdollistaa että estää toiminnan muutoksia 
käytön ympäristössä. 
Uusi järjestelmä edellyttää erilaisia sovittelevia 
toimenpiteitä, jotka saattavat vaikuttaa olemassa olevien 
työkäytänteiden ja standardien muuttamiseen.
Tekninen infrastruktuuri toimii tässä mallissa kontekstina 
työyhteisön kommunikaatiolle ja oppimiselle. 
Tietojärjestelmät, ihmiset ja tehtävät yhdessä
muodostavat joko toimivan infrastruktuurin tai häiriön 
siinä.
Häiriön sattuessa voi muodostua kommunikaation tai 
oppimisen kuiluja, jotka voidaan havaita ongelmina.
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Ongelmien tasot

I tason ongelmat ovat usein yksinkertaisia ja 
helposti ratkaistavissa esimerkiksi 
uudelleenresurssoinnilla.

II tason ongelmat voivat johtua kahden tai 
useamman I tason ongelman yhteis-
vaikutuksista, ennalta arvaamattomista 
tekijöistä tai toimintakulttuurien eroista. 

III tason ongelmat ovat usein poliittisia tai 
sosiaalisia ja siten vaikeasti ratkaistavia.
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Aineiston analyysi

1.tason ongelmat

2.tason ongelmat

3.tason ongelmat

Aineisto
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Tutkimusaineisto

Laadullinen tutkimusaineisto on kerätty 
haastattelemalla 10 hoitohenkilökunnan 
edustajaa sekä lisäksi EPK-projektin
johdon edustajia.
Analyysin tukena oli käytettävissä myös 
videotallenne EPK:n käytöstä sekä
samassa toimintaympäristössä
aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia.
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I tason ongelmia
Työn uudelleen resurssointiin, ajankäyttöön, uuden 
järjestelmän koulutukseen ja oppimiseen, 
järjestelmän teknisiin ongelmiin sekä käyttöohjeiden 
työstämiseen liittyviä ongelmia
Esim 1: kirjaamisen rakenteisuus

”Nyt mun täytyy mennä avaamaan Miranda, avaan sieltä hoito-
kertomuksen, perustan sen kertomuksen, mikä vaatii monta eri 
klikkailua, että kirurgia ja pvm ja se syy ja tää syy. Haen 
seuraavaks sinne otsikoita, ja sit menen tekemään sen 
päiväkäynnin, perustamaan sinne ja taas haen otsikoita, et mä
teen... monta eri työvaihetta. Mitä en ole koskaan ennen 
tehny... Ennen mä kirjoitin siihen paperille, että lähete ja vaikka 
rintasyöpä ja sillä selvä.” (HH02)
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I tason ongelmia
Esim 2: käytön hitaus 

”Paperimaailmassa me ollaan kierretty …2/3 osastosta siinä
ajassa, kun sähkösessä maailmassa edes ohjelmat aukee.”
(HH06)

Kirjaamiseen käytössä oleva aika vaihtelee 
työympäristön mukaan. Poliklinikalla hoitotyön 
kirjaamiseen saattaa kulua puolet työajasta, kun 
vuodeosastolla kirjaamisen osuus saattaa olla 
1/8 työajasta.
Hitauteen liittyy hoitajien kuvaama “klikkailun”
tarve, selailtavuuden puutteellisuus sekä
potilaan yleiskuvan saamisen vaikeus.
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II tason ongelmia

Järjestelmän käyttöä hankaloittaa tekninen 
ongelmarypäs, joka koostuu esimerkiksi 
järjestelmän ulosheitoista, uudelleen-
kirjautumisen ongelmista sekä laitteiden 
sijoittelusta. 
Tekniset ongelmat näkyvät pahimmillaan 
käyttökatkoksina. Käyttökatkokset 
saattavat aiheuttaa sen, että EPK ei ole 
enää ajan tasalla.



24.03.2013

II tason ongelmia
Käytön hitaus voidaan nähdä myös toisen tason 
ongelmana, kun se yhdistyy henkilöstöresurssointiin:

”…viikonloppukierrot – saattaa olla, et yksi lääkäri kiertää
koko osaston ja sit hän voi olla leikkaussalin päivystävä
lääkäri samalla. Niin se on aika niin mahdoton tilanne se.”
(HH10)

II tason ongelma on myös hoitajien ajankäytön resurssointi
järjestelmäkoulutukseen ja potilaiden hoitoon liittyen. 
Koulutus on järjestetty osastojen sisäisesti siten, että
järjestelmän pääkäyttäjillä on koulutusvastuu.
Eri osastojen tavoitteissa ja tavoissa kirjata on havaittavissa 
kulttuurieroja, minkä vuoksi järjestelmää on myös muokattu 
eri osastoilla toimintaan paremmin sopivaksi.
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III tason ongelmia
Käyttöönoton historiasta johtuvat ongelmat, sen 
perustelut ja siinä tehdyt valinnat vaikuttavat eri 
työtehtävien arvostukseen, käyttäjien 
motivointiin ja työn mielekkyyden löytämiseen. 
Esim. klinikan edustajat tunsivat olevansa 
syrjässä järjestelmäkehityksestä ja arvelivat, että
järjestelmää kehitetään isompien yksiköiden ja 
osastonhoitajien työn näkökulmasta. 
Käytön hitaus aiheuttaa myös laajoja III asteen 
ongelmia: kirjaamiskäytännöt ja käyttökatkokset 
saattavat nostaa esiin kysymyksiä vastuusta ja 
hoitovirheen mahdollisuudesta.
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III tason ongelmia

Ongelmia on syntynyt myös työnjaosta, mikä on 
kokenut muutoksia uuden järjestelmän myötä. 
Toistuva kysymys on, kenen tehtävä tämä on.
Kirjaamisen tarkoitus ja siihen liittyvät mielipiteet 
ovat III tason ongelma: 

”...voi olla hiukan helpompi löytää asioita, jos ne on hiukan 
strukturoidummassa muodossa, kuin jos sulla on tarina... 
Mutta ihan tässä käytännön työssä on kauhean vaikeeta
ymmärtää, että me tehdään vaikeemman kautta siks, että
joku haluaa tehdä tiedettä tai tilastoja.” (HH01)
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Alustavia tuloksia
Sosiaaliset rakenteet vaikuttavat ongelmien 
syntyyn, niiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen 
sairaalan osastoilla.
Järjestelmän käyttäjät hahmottavat ongelmat 
tasoluokittelun kaltaisesti ja tiettyihin 
sidosryhmiin kiinnitettyinä.
Ongelmien ratkaisut saattavat kuitenkin löytyä
tasojen välisistä kuiluista.
Ongelmat esiintyvät usein laajoina toisiinsa 
kietoutuneina ryppäinä, jolloin ongelmien 
yhteisvaikutukset nostavat yksittäisistä
ongelmista esiin uusia piirteitä.
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Yhteenveto

Ongelmien tunnistaminen sidosryhmien 
ulkopuolisina ja oman toiminnan vaikutusten 
havaitseminen ongelmatilanteessa saattavat 
edistää tilanteen ratkaisua.
Käyttöönoton jatkaminen edellyttää paitsi 
sairaalan toimintakulttuurin kehittämistä myös 
toipumista kriisinomaisesta käännekohdasta ja 
eri osapuolten luottamuksen palauttamista.
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