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Tiivistelmä 
 
Vain pieni osa sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiahankkeista on tuottanut vaikuttavia 
toimintamalleja palveluntuotantoon. Miten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita voitaisiin tukea 
entistä tehokkaammin kehittämään uusia, vaikuttavia sähköisiä palveluja? Tämä artikkeli kuvaa 
monitieteiseen malliin pohjaavan SYTYKE-suunnitelman sähköisten palvelujen toimijakeskeisen 
kehittämisen tukemiseksi. Tuki koostuu tietovarannosta ja oppaasta, jotka tarjoavat sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimijoille välineitä tunnistaa potentiaalisesti lupaavia ideoita pohjaksi 
systeemisille palveluinnovaatioille, jalostaa niitä pilotoitaviksi toimintamalleiksi sekä arvioida ja 
jatkojalostaa niitä vaikuttaviksi uusiksi käytännöiksi. Hankkeessa etsitään yleistettäviä prosesseja ja 
keinoja tukea palveluntuottajien omaa osaamista ja hyödyntää asiantuntijoita toimijakeskeisten 
sähköisten toimintamallien kehittämiseksi. Hanke tukee kansallisesti merkittävien 
tietoteknologiaratkaisujen (kuten kansallinen KANTO-arkkitehtuuri) asiakas- ja työntekijäkeskeistä 
implementointia ja jatkokehitystä.   
 
 
Johdanto: systeeminen innovaatio sosiaali- ja terveydenhuollossa 
 
Innovaation määrittely julkisella sektorilla ei ole helppoa: akateemisessa keskustelussa on runsaasti 
määritelmiä ja tutkimusten heterogeenisyys on suuri: Stephen Osborne on tunnistanut 23 eri määritelmää 
innovaatiolle (1). Määritelmää on lavennettu 1990-luvulla tuotteesta tai prosessista organisaatioiden kykyyn 
luoda uutta ja oppia (2). Osborne on  luonut palveluinnovaatioiden 4-luokkaisen typologian  vähittäin 
tapahtuvasta kehityksellisestä uudistamisesta radikaaliin innovaatioon, jossa rakennetaan uudenlaisia 
palveluja vastaamaan uusia tarpeita. Innovaation ja kehittämistyön keskeisenä erona Osborne pitää 
epäjatkuvuutta: kehitystyö on vähittäistä ja jatkuvaa nykyisten palvelujen uudistamista, innovaatio on 
uudenlaisen palvelun käyttöön ottoa (2).  
 
OECD:n KISA-hankkeessa on määritelty systeeminen innovaatio sosiaali- ja terveydenhuollossa  
muutoksina koko toimintajärjestelmässä. Muutokset voivat liittyä prosesseihin, toiminnan organisointiin ja 
käytettyihin työvälineisiin. Systeeminen innovaatio kattaa hierarkian kaikki tasot paikallisista toimijoista ja 
toimintajärjestelmistä kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmään. (3).  
 
Uudistus voi tapahtua yksittäisessä tai useissa toimintajärjestelmän elementeistä (kuten toimijoiden 
osaaminen, työvälineet, prosessit, työtä ohjaavat säännöt, työnjako, toiminnan organisointi tai odotettu 
tuotos) (4, 5). Muutos yhdessä järjestelmän elementeistä heijastuu usein paineena muuttaa muita 
elementtejä. Mitä useampia elementtejä muutos koskettaa, sitä systeemisemmäksi innovaation luonne 
muuttuu (6).  
 
Tietoteknologian erityisenä arvona sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan nähdä juuri uudenlaisten 
toimintatapojen mahdollistaminen (7). Se edellyttää kuitenkin muutoksia organisaatioiden rakenteissa, 
toimijoiden rooleissa, prosesseissa ja osaamisessa. Tietoteknologian käyttöönotto ei sinällään saa aikaan 
positiivisia vaikutuksia, vaikka se toimii ja sopii tehtävään, johon se on suunniteltu. Tietoteknologian 
positiiviset vaikutukset syntyvät vasta, kun tavoitellut toimintatapojen muutokset toteutuvat niin, että 
keskeiset toimijatahot, joiden sitoumista uusi toimintamalli edellyttää (kuten asiakkaat, työntekijät, rahoittajat 
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jne.) saavat muutoksista hyötyä. Vrt. (8). Palvelun ja tekniikan onkin osoitettu muodostavan sellaisen 
kokonaisjärjestelmän, jonka kehittämiseen eivät riitä vain tekniset tai sosiaaliset muutokset, vaan kehitystyö 
edellyttää systeemisiä innovaatioita, jossa toimijat kehittävät rinnan toimintamalleja, toimintaprosesseja, 
toiminnan organisointia ja niitä tukevaa teknologiaa.(3, 9-11).  
 
Organisaation toimijoilla itsellään on arvokasta tietoa organisaatiossa tapahtuvan toiminnan kehittämiseksi 
(12). Muutoksen onnistumisen kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota henkilökunnan vaikuttamis- ja 
osallistumismahdollisuuksiin. Osallistuminen parantaa innovaatioiden vaatiman muutoksen onnistumista 
(13). Silti vieläkään ei ole tavatonta, että kehitys lähtee hallinnon tarpeista ja teknologiasta ja keskittyy niihin, 
ja asiakkaita ja työntekijöitä hyödyttävien palvelumallien, prosessien ja toiminnan organisoinnin 
uudistaminen yhdessä toimijoiden kanssa jää hankkeissa tekemättä (14, 15).  
 
Sosiaali- ja terveydenhuolto on erityisen haasteellinen kenttä tietoteknologian ja palvelukehityksen 
yhdistävien systeemisten innovaatioiden kehittämiseen useasta syystä, mm: 
- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminta on tiukasti säädeltyä ja valvottua. Lait säätelevät toimintaa, 

myös hankintoja (julkishallinnon kilpailutuksen vaatimus), ja tuottavat erityisvaatimuksia sekä tekniikalle 
että palvelutoiminnalle.  

- Julkisella sektorilla on omanlaisensa "Liike"toimintamalli ja toimintalogiikka. Toiminnassa on voimakas 
eettinen ulottuvuus. Järjestelmien käyttäjät muodostuvat useista sekä yksityisistä että julkisista 
palvelutuottajista (esim. hoitoketjut) sekä palveluja käyttävistä asiakkaista (käyttäjäverkot). Järjestelmien 
rahoittajat eivät ole niiden ensisijaisia käyttäjiä.  

- Toimintatapojen muuttaminen on haasteellista. Taustalla on vahva asiantuntijakulttuuri, Organisaatiot ovat 
vahvoja instituutioita, verkostotason sopiminen on vaikeaa. Tietohallinnon osaaminen on 
palvelutuottaja(käyttäjä)-organisaatioissa edelleen vähäinen 

- Teknologiatoimittajia on rajallinen määrä, lähtökohtana useasti pakettiohjelmistot joita mukautetaan 
käyttöönottovaiheessa 

- Arviointikulttuurissa korostuu positivistisen tutkimusparadigman vaikutus, erityisesti potilasvaikutusten 
kohdalla 

 
 
Tarve systeemisten innovaatioiden kehittämisen tukemiseen 
 
Organisaatioilla on tänään saatavilla enemmän tietoa kuin koskaan, jonka varassa ne voivat tehdä päätöksiä 
toimintansa kehittämisestä. Eri tieteenaloilla on tuotettu runsaasti menetelmiä, joita voidaan soveltaa 
tekniikan ja palvelujen yhteiskehittelyssä ja kehitystyön vaikutusten arvioimisessa kehityksen eri vaiheissa. 
Mallit keskittyvät yleensä joko hankkeen ja innovaation suunnitteluun (16) tai sen levittämiseen (17). 
Käytännön hankkeisiin menetelmätieto on siirtynyt huonosti. Osasyynä on se, että tieto on sirpaleista, eikä 
sitä ole ollut helppo hyödyntää. Yhtenäistä viitekehystä sen kokoamiseen ja käyttöön ole ollut (8, 18).  
 
Miten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat sitten käytännössä ovat tunnistaneet potentiaalisesti lupaavia 
ideoita pohjaksi systeemisille palveluinnovaatioille? Miten ideoita on jalostettu pilotoitaviksi toimintamalleiksi, 
arvioitu ja jatkojalostettu vaikuttaviksi uusiksi käytännöiksi? Usein päätöksiä palvelujen kehittämisestä ja 
kehitystyön suuntaamisesta on tehty hyvin rajallisen tiedon pohjalta: nojaten omiin kokemuksiin, "musta 
tuntuu" ajatteluun tai teknologiatoimittajien lupauksiin ongelmien ratkaisusta. Alla esimerkki erään hankkeen 
liikkeelle lähdöstä: 
 
"Meillä yritykset oli yhteydessä kaupungin johtoon. Ne tarjosivat kaupungille teknistä innovaatiota palvelun 
toteuttamiseksi. Suunnitteluhankkeessa visioitiin palvelukorin muodostumista ja sitä, miten palvelu saataisiin 
yhdistettyä, millaista tuotetta teknologiaosapuolilta tähän tarvittaisiin. Ei me systemaattista esiselvitystä 
toteutettu. Luotettiin eri tahojen asiantuntemukseen. Näin päästiin suoraan esiselvitysvaiheen yli ideoimaan 
ratkaisuehdotuksia. Lähtötilannekartoitus oli tarkoitus tehdä myöhemmin hankkeen käynnistyttyä. Siihen ei 
kuitenkaan saatu rahoitusta." 
 
Hallinnon ja teknologiatoimittajien visiot jäävät helposti irrallisiksi käytännön palvelutoiminnasta, sen haasteista ja 
kehityksen reunaehdoista. Esimerkkejä epäonnistuneista innovaatioista on runsaasti. Klassisena esimerkkinä on 
käytetty ministeriön vetämää Makropilottia (1998-2000). Sitä toteutettiin lukuisissa eTerveydenhuoltohankkeissa. 
Projektit eivät hankkeen aikana onnistuneet pääsemään tavoitteihinsa kehittää uusia eTerveydenhuollon 
palveluja tai teknologiatuotteita. Yhteistyö kliinisessä työssä olevien ja teknologiatoimittajien välillä jäi vähäiseksi. 
(19). 
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Tekesin terveydenhuollon teknologiaohjelman (Finwell) hankkeiden väliarviointi osoitti, että tukea tarvitaan: 
"teknologinen uudistus ei tuo kaivattua kokonaisuuden uudistamista – tarvitaan toimintamallien ja 
toimintaprosessien kehittämistä samanaikaisesti. [Haasteena on] kehittämistä tukevien kannustinjärjestelmien 
puute, prosessin muuttamista tukevan koulutuksen ja tukitoiminnan puute. Kehittämishankkeiden vaikuttavuuden 
kannalta olennaista kaikkien osatekijöiden (Prosessit, Organisaatio, Teknologia, Tilat ja välineet, Henkilöstö) 
huomiointi – ilman kokonaisuuden hallintaa kehittäminen jää irralliseksi."(20). 
 
Myös peruspalveluministeri Liisa Hyssälä kritisoi investointeja teknologiaan ilman muutosta sosiaali- ja 
terveydenhuollon käytännön työprosesseissa tai palvelujärjestelmän perusratkaisuissa. Hyssälä perää toimivaa 
muutoksen ohjausjärjestelmää muutoksen, kuten uuden asiakasltietolain, toimeenpanoon.  (21). 
 
Tuotekehittäjille on julkaistu oppaita käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun (16, 22), mutta sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimijat ovat toistaiseksi olleet melko aseettomia. Ne, jotka osallistuvat erilaisiin sosiaali- ja 
terveydenhuollon tietoteknologiahankkeisiin oppivat tärkeitä läksyjä, mutta kuinka kumuloida tätä osaamista, 
vakuuttaa muut ja tukea heitä kehittämään systeemisiä innovaatioita entistä tuloksellisemmin? 
 
Carlsson ja Jakobsson ovat esittäneet järjestelmien kyvylle kehittyä, innovoida ja hyödyntää innovaatioita kuusi 
vaatimusta: 1) tietopohjan muodostaminen 2) kannustejärjestelmän muodostaminen 3) yritteliäisyyden 
kannustaminen 4) resurssien luominen 6) ulkoisten hyötyjen edistäminen. Malli pohjaa viimeaikaisiin tutkimuksiin 
innovaatiojärjestelmistä ja yritystoiminnasta.(23). Pohjoismaisen tutkimuksen tuottaman suosituksen mukaan (s. 
36, kirjoittajien suom.) "Tarvitaan tutkimusprojekti, jolla luodaan tutkimukseen pohjaavat suositukset siitä, kuinka 
muutetaan julkisen sektorin organisaatioita toimintaympäristöiksi, jotka tukevat paremmin innovaatioiden 
diffuusiota ja toissijaisia taloudellisia vaikutuksia." (24). 
 
Suunnitelma tukijärjestelmän rakentamiseksi  
 
Tarkoitus ja tavoitteet 
 
Tässä artikkelissa vastataan edellä kuvattuun tarpeeseen kuvaamalla malli tietoteknologiapohjaisen palvelun ja 
tekniikan yhteiskehittelyn tutkimiseksi ja tukemiseksi (14, 25). Artikkelissa kuvataan malliin pohjaava 
hankesuunnitelma valtakunnallisen tukipalvelun, siihen liittyvän tietovarannon ja oppaan kehittämiseksi sosiaali- 
ja terveydenhuollon toimijoille vaikuttavien ePalvelujen kehittämiseksi Päämääränä on rakentaa "kokemuspankki" 
uusien hankkeiden käyttöön hankesuunnitelmien laatimiseksi, perustelemiseksi sekä päätöksenteon pohjaksi 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille hankkeita toteutettaessa. Tukipalvelun tavoitteena on, että hankkeiden 
toimijat pystyvät  

• tunnistamaan tietotarpeita kehitystyön eri vaiheissa,  
• löytämään tiedontarpeisiin vastaavia yhteiskehittelyn ja arvioinnin menetelmiä, mittareita ja indikaattoreita 

tiedon tuottamiseksi päätöksenteon tueksi hankkeen eri vaiheissa  
• tunnistamaan oma osaamisensa kehitystyössä ja verkostoitumaan sellaisten toimijoiden kanssa, joilla on 

kehittämistyöhön tarvittavaa lisäosaamista.    
 
 
Tutkimusongelmat ja menetelmät 
 
Hankkeessa pyritään tuottamaan sisältö tietovarantoon vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: 
 
1. Millaisia vaikuttavia systeemisen innovaation kehittämistyön käytäntöjä löytyy sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietoteknologiahankkeista? 
a) Mitä tietoa, millä menetelmin ja kenen toimesta eri hankkeissa on tuotettu käytettäväksi päätöksenteon 
pohjaksi hankkeiden vaiheissa 1-5? (Millainen on nykyinen systeemisen innovaation kehittämiskonsepti sosiaali- 
ja terveydenhuollossa) 
b) Miten hankkeissa kerätty tieto ja sen keräämiseksi käytetyt menetelmät ovat tukeneet siirtymistä kehitystyön 
vaiheesta toiseen ja vaikuttaneet hankkeessa kehitetyn ePalvelun käyttöönottoon ja leviämiseen? 
c) Miten hankkeiden tuottamaa tietoa voidaan dokumentoida ja luokitella pohjaksi tietovarannolle?   
 
2. Millaisia vaikuttavia systeemisten innovaatioiden kehittämistyön käytäntöjä löytyy kirjallisuudesta? 
a) Mitä menetelmiä, mittareita ja indikaattoreita kirjallisuudessa esitetään systeemisen innovaation tukemiseen ja 
palvelun ja tekniikan yhteiskehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa? 
b) Mitä kehitystyön käytäntöjä kirjallisuudessa esitetään muilla toimialoilla, joita on mahdollista siirtää sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon? 
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c) Miten kirjallisuudessa esitettyä tietoa voidaan luokitella pohjaksi tietovarannolle? 
 
3. Miten löydettyjä vaikuttavia käytäntöjä voidaan soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmähankkeissa?  
a) Millaisia uusia kehitystyön käytäntöjä voidaan luoda hanke- ja kirjallisuusanalyysin pohjalta? 
b) Miten käytännöt toimivat ePalveluhankkeissa ja auttavat parantamaan niiden vaikuttavuutta? 
c) Miten käytäntöjä tulee edelleen kehittää? 
 
4.a) Miten tiedoista voidaan rakentaa yhtenäisen rakenteen omaava tietovaranto ja käyttöliittymä, jota hankkeet 
voivat tulevaisuudessa hyödyttää toimijakeskeisten systeemisten innovaatioiden rakentamisessa? 
4.b) Missä määrin menestyneiden suomalaisten systeemisten innovaatioiden kehittämisen käytännöt 
sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat yhteneviä muualla toteutuvien kehittämiskäytäntöjen kanssa?  
 
Jo toteutetut tapaustutkimukset (14, 15, 25-28) ovat toimineet pohjana mallin rakentamiselle ja jatkokehitykselle. 
Mallin avulla jäsennellyt kuvaukset näissä hankkeissa koetusta tiedontarpeesta, tiedonkeruuseen käytetyistä 
menetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta toimivat tukijärjestelmän rakentamisen ensimmäisenä "iteraationa". 
Tukijärjestelmää kehitetään edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa yhteistyössä rakennettavan 
yhtenäisen tietorakenteen avulla jäsennetyllä analyysillä valikoiduista hankkeista pohjaksi "kokemuspankille" 
hankkeista (tutkimusongelma 1). Valikoitavien hankkeiden määrä riippuu saatavien resurssien määrästä, 
kuitenkin vähintään neljä valtakunnallisesti merkittävää, sähköisiä toimintamalleja käyttöön tuottanutta hanketta 
(yksi kullekin partnerille), joiden vaikuttavuutta on selvitetty. Hankedokumenttien sekä hanketoimijoiden 
haastattelujen avulla tuotetaan hankkeista tietoa koetuista tietotarpeista, käytetyistä menetelmistä, 
mittareista ja indikaattoreista sekä osaajista, joiden avulla hankkeissa on tuotettu tietoa päätöksenteon 
tueksi potentiaalisesti lupaavien ideoiden valikoimiseksi, niiden jalostamiseksi pilotoitaviksi toimintamalleiksi, 
niiden arvioimiseksi ja jatkojalostamiseksi vaikuttaviksi uusiksi ePalveluiksi.  
 
Käytettyjen menetelmien, mittareiden ja indikaattoreiden merkitys hankkeiden työskentelylle analysoidaan. 
Eri vaiheita tukeneet "hyvät käytännöt, mittarit ja indikaattorit" kootaan kokemuspankkiin, samoin koetut haasteet 
tiedon keruussa ja eri menetelmien käytössä. Tuloksia käsitellään työseminaarissa, jossa arvioidaan tuloksia ja 
eri menetelmien hyödyntämispotentiaalia uusissa ePalveluhankkeissa.  
 
Toiseen tutkimusongelmaan vastaamiseksi kootaan aikaisemman tutkimuksen tuottamaa näyttöä systeemisten 
innovaatioiden kehittämisestä sekä sitä tukevista yhteiskehittelyn, konstruktiivisen) arvioinnin ja mittaamisen 
menetelmistä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja soveltuvin osin muilla toimialoilla. Katsauksen laatimiseksi 
määritellään kysymykset, joihin etsitään vastausta, sekä ne kriteerit, jotka täyttävien tutkimusten uskotaan 
vastaavan kysymyksiin luotettavimmin. Kirjallisuus käydään läpi mahdollisimman kattavasti, rajaten tarkastelu 
vain niihin tieteellisiin artikkeleihin, jotka täyttävät ennalta asetetut kriteerit. Katsauksen avulla voidaan kuvailla, 
tukevatko eri tutkimukset toisiaan vai ovatko tulokset kenties ristiriitaisia. Työseminaarissa kentän toimijoiden 
kanssa arvioidaan kirjallisuudessa esitettyjen ja eri toimialoilla käytettyjen menetelmien siirrettävyyttä 
sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin.  
 
Kolmanteen tutkimusongelmaan vastaamiseksi hankkeessa pyritään liittymään ainakin yhteen kansallisesti 
merkittävään, käynnistyvään sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen kehittämishankkeeseen. 
Hankkeelle tarjotaan tukea tietovarannon hyödyntämiseksi, samalla keräten tietoa tuen toimivuudesta ja 
vaikuttavuudesta sekä kehittämistarpeista. Tähän liittyen kootaan myös verkostoa, josta hankkeet saavat 
asiantuntija-apua systeemisten innovaatioiden tukemiseen ja eri vaiheeseen sijoittuvien menetelmien käyttöön.  
Pohjan verkostolle muodostavat SYTYKE-hankesuunnitelmaa kehittäneiden verkosto, johon  kuuluvat tällä 
hetkellä Stakesin tietoyhteiskuntayksikkö, Turun Kauppakorkeakoulu (johtamisen laitos, tietojärjestelmätiede) 
sekä Porin yksikkö (hyvinvointitalous), Oulun yliopisto (tietojenkäsittelytieteen laitos ja FinnTelemedicum),  
Kuopion yliopisto (terveyshallinnon ja -talouden laitos). Palveluntuottajista, joiden hankkeissa tukijärjestelmää on 
mahdollista pilotoida, mukana ovat alkuvaiheessa Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus sekä OYS.  
 
Neljänteen tutkimusongelmaan vastaamiseksi suunnitellaan tukipalvelu iteratiivisesti yhteistyössä tukijärjestemän 
tulevien käyttäjien kanssa. Ensimmäinen tietorakenne luodaan jo toteutettujen tapaustutkimusten pohjalta 
paperisena, sitä arvioidaan ja kehitetään edelleen paperi- ja  sähköisen prototyypin avulla yhteistyössä 
hankkeessa mukana olevien palveluntuottajien ja teknologiatoimittajien kanssa. SYTYKE-hankkeen sivut 
avataan kesäkuussa 2007 (http://sty.stakes.fi/SYTYKE).  
 
 
Tukijärjestelmän pohjalla oleva malli systeemisen innovaation kehittämisestä sosiaali - ja terveydenhuollossa 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatio- ja teknologian arviointitutkimuksissa on perätty rikkaampia, alakohtaisia 
analyysejä teknologioista ja toimintaympäristöistä, joissa niitä on sovellettu (29, 30). Tämän mukaisesti 
lähtökohta mallille kehitettiin tapaustutkimuksen pohjalta väitöskirjassa (14) (kuvio 2). Mallia on hyödynnetty 
ja edelleen kehitetty sähköisen reseptin pilotin arvioinnissa (25), ja muissa hankearvioinneissa (14, 15, 27, 
28). 
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TERVEYDENHUOLLON ORG.2

TYÖPROSESSIT

2. Uuden palvelumallin ja sitä tukevien työvälineiden 
kehittäminen (muutoksen laadun, kustannusvaikutusten ja 
turvallisuuden konstruktiivisen arvioinnin menetelmät)

Työkalut
resurssit RAHOITTAJAT

TEKNOLOGIA-
YRITYKSET

lääkärit 
hoitajat

Toiminnan kohde, motiivi
tuotos

Säännöt Yhteisö Työn-
jako

ASIAKKAAT

TERVEYDENHUOLLON
ORGANISAATIO 1

SÄÄNTÖJÄ TUOTTAVAT
KANSALLISET TOIMIJAT

TERVEYDENHUOLLON ORG.2

TYÖPROSESSIT

Työkalut
resurssit RAHOITTAJAT

TEKNOLOGIA-
YRITYKSET

lääkärit 
hoitajat

Toiminnan kohde, motiivi
tuotos

Säännöt Yhteisö Työn-
jako

ASIAKKAAT

TERVEYDENHUOLLON
ORGANISAATIO 1

SÄÄNTÖJÄ TUOTTAVAT
KANSALLISET TOIMIJAT

TERVEYDENHUOLLON ORG.2

TYÖPROSESSIT

3. Uusi ePalvelumalli: käyttöönotto ja arviointi 
(testausmenetelmät, muutokset lähtötilanteen 
indiaattoreissa, haasteiden ratkeaminen)

1. a) Lähtötilanne ja sitä kuvaavat indikaattorit (palvelun laatu, 
kustannustehokkuus, turvallisuus)
b) Lähtötilanteen haasteiden analyysi, ratkaisujen etsintä (benchmarking, 
muutosten laadun, kustannusvaikutusten, turvallisuuden ennakoinnin 
menetelmät)

 
 
Kuvio 1. Malli palvelun ja tekniikan yhteiskehittelyn tutkimiseksi ja tukemiseksi (14, 25) 
 
Hankkeista koottu tieto on jäsennetty ekspansiivisen oppimisen syklin (31) ja verkottuneen toimintajärjestelmän 
mallin avulla ja mallinnettu kuvion 2 esittämäksi syklimalliksi. Mallin rakentuminen ja täsmentyminen on kuvattu 
tarkemmin toisaalla. (25).   
 
Malli kuvaa palvelun kehityssykliä (suurempi sykli), johon nivoutuu tietoteknologian kehityssykli (pienempi 
sykli) ePalvelun kehittämiseksi. Malli lähtee siitä, että päätökset palvelun kehittämiseksi perustuvat jonkin 
tasoiseen ja joillain menetelmillä koottuun tietoon mm. nykyisen palvelumallin ja sen kehityshaasteiden 
(esim. teknologian, sääntöjen, asiakkaiden, hoitokäytäntöjen, toiminnan organisoinnin yms. muutokset tai 
sisäiset kehittämispaineet) tunnistamisesta ja ratkaisumallien etsimisestä. Päätökset tietoteknologian 
valitsemiseksi perustuvat käytettävissä olevaan tietoon mm. eri vaihtoehdoista ja niiden soveltuvuudesta 
ratkaisemaan palvelun kehityshaasteita. Uuden teknologiapohjaisen palvelumallin kehittämisessä 
hyödynnetään eri menetelmillä koottua tietoa uudelle toimintamallille asetettavista vaatimuksista ja 
rakennettavan ePalvelujärjestelmän ominaisuuksien vastaavuudesta niihin (vrt. ISOn käyttäjäkeskeinen 
suunnittelumalli (32)). Uuden sähköisen palvelun pilotoinnin aikana käytetään erilaisia menetelmiä tiedon 
keräämiseksi mm. palvelun ja tekniikan toimivuudesta, soveltuvuudesta käyttöön, käytettävyydestä, 
vaikutuksista jne, jonka avulla uutta toimintamallia ja sitä tukevaa teknologiaa kehitetään edelleen ja 
levitetään paikallisessa toimijaverkostossa.  
 
Kuvattua mallia hyödynnettiin ja jatkokehitettiin sähköisen reseptin arvioinnissa tiedon jäsentämiseen. 
Sähköisen reseptin tapauksessa keskeiseksi kehitystyön kohteeksi muotoutuivat kansalliset säännöt, ja 
tekniikan ja palvelun kehitys jäi niille alisteiseksi. Mallia käytettiin jäsentämään tietoa eri toimijatahojen 
tarpeista ja reunaehdoista kansallisen järjestelmän käyttöönotolle järjestelmän rakennus- ja 
pilotointivaiheessa. Tietoa hyödynnettiin eReseptihankkeessa ja eReseptilainsäädännön laatimisessa joiltain 
osin.  
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Innovaation
Leviämisen 5. UUDEN TOIMINTAMALLIN
aste VAKIINTUMINEN

kansalaisten, organi-
saatioiden, valtiovallan
näkökulmasta

4. UUDEN TOIMINTAMALLIN
LEVITTÄMINEN, RÄÄTÄLÖINTI

kansalaisten, organi-
1 LÄHTÖTILANNE: saatioiden, valtiovallan
BASELINE MITTAUS, 2. UUDEN 3. UUDEN TOIMINTA- näkökulmasta
BENCHMARKING=> TOIMINTAMALLIN MALLIN KOKEILU,
KEHITYSHAASTEET=> RAKENTAMINEN:  ARVIOINTI JA 
RATKAISUVAIHTOEHTOJEN MUUTOKSEN LAADUN MITTARIT JATKOKEHITYS
VAIKUTUSTEN ENNAKOINTI kansalaisten, organi-
kansalaisten, organi- saatioiden, valtiovallan kansalaisten, organi-
saatioiden, valtiovallan näkökulmasta saatioiden, valtiovallan

tekniikan kehitys näkökulmasta näkökulmasta
palvelun kehitys

toimintkontekstin kehitys

Aika
Arvioinnin kriteereitä PALVELUN LAATU MUUTOKSEN LAATU TEKNIN EN VAIKUTUSTEN KANSALLISEN TASON

KUSTANNUS- TOIMIVUUS LEVIÄMINEN VAIKUTTAVUUS
TEHOKKUUS KÄYTETTÄVYYS (LAATU, KUSTANNUS-
TURVALLISUUS PALVELUN LAATU TEHOKKUUS, TURVALLISUUS)

KUSTANNUS-
TEHOKKUUS
TURVALLISUUS  

 
Kuvio 2. Viisivaiheinen malli innovaation kehittämisen ja leviämisen analysoimiseksi ja tukemiseksi (15, 33). 
 
Kuviossa 1 esitetyn mallin käytön haasteena e-reseptin arvioinnissa oli se, että malli kuvaa paikallisessa 
toimijaverkossa tapahtuvaa kehitystä. E-reseptin loppuraportissa mallia oli jatkojalostettu "avaamalla" sykli 
kolmesta ajallisesti peräkkäisestä osasyklistä koostuvaksi malliksi ja jatkamalla sitä kahdella innovaation 
diffuusiomallista (17) sovelletulla osasyklillä. Lopputulemana oli viisivaiheinen innovaation kehittämisen ja 
leviämisen malli (kuvio 3).  E-reseptin arviointi osoitti, että järjestelmän leviämiseen vaikuttavat paitsi 
säädetty laki, mm. käyttöön ottavien organisaatioiden, työntekijöiden sekä kansalaisten valmius, intressit ja 
osaaminen. Järjestelmän levittyä riittävän laajalti voidaan arvioida kansallisen tason vaikutukset erilaisiten 
indikaattorien valossa (17). 
 
 
Lopuksi 
 
Useat tutkimukset vuosien takaa osoittavat saman minkä tuoreemmatkin: tietojärjestelmähankkeissa 
tarvittaisiin parempi ymmärrys siitä, miten ideoita jalostetaan vaikuttaviksi toimintamalleiksi, toiminnan ja 
tekniikan yhteiskehittämisestä ja sitä tukevista tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmistä hankkeen eri 
vaiheissa. (34-37). Ulkopuolinen arviointi voi tukea mutta ei korvata hankkeessa kerättävää tietoa (28). 
Hankkeissa tarvitaan myös kykyä hyödyntää tietoa hankeen suuntaamiseksi, kehitystyön kokonaisuuden 
johtamiseksi ja hallitsemiseksi.  
 
Tuottamalla sosiaali- ja terveydenhuoltoon soveltuva, näyttöön pohjaava konsepti jsysteemisten 
innovaatioiden rakentamisen ja johtamisen tueksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, sitä tukeva tietovaranto 
sekä opas sen käyttämiseksi voidaan tukea palveluntuottajien osaamista ja yhteyksiä asiantuntijoihin 
toimintamalliensa kehittämiseksi uusien tietoteknologiaratkaisujen (kuten kansallinen KANTO-arkkitehtuuri) 
avulla. Samalla voidaan tukea kansallisesti merkittävien tietoteknologiaratkaisujen implementointia ja 
asiakaslähtöistä jatkokehitystä, kehittäen samalla systeemisten innovaatioiden teoriaosaamista.  
 
Riittävän syvällisen analyysin pohjalta koottu näyttö innovaatioprosessin menestystekijöistä erilaisissa 
hankkeissa auttaa kumuloimaan hankkeissa syntyvää osaamista, mikä on edellytys sosiaali- ja terveysalan 
innovaatiokyvyn kehittämiselle. Lisäämällä sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatiotoimintaa koskevaa 
ymmärrystä voidaan antaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille välineitä parantaa palvelujen kilpailukykyä 
ja edistää uusien, myös kansainvälisesti menestyvien, asiakaskeskeisten palvelukonseptien ja -
toimintamallien syntymistä. 
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