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Lääkäreiden rooli terveydenhuollon IT- 
hankkeissa 

• Terveydenhuollon IT-hankkeiden onnistumisen kannalta 
tietotekniikan integraatio kliinisiin työprosesseihin on olennaista. 

• Tämä edellyttää näiden prosessien ja kliinisen työn sekä 
työympäristön syvää ymmärrystä. 

• Yhtenä keskeisenä syynä tietojärjestelmähankkeiden 
epäonnistumiseen pidetään loppukäyttäjien ja erityisesti 
lääkäreiden mielipiteiden huomiotta jättämistä. 

 

Bowens et al. 2010, Høstgaard et al. 2011, Lääveri et al. 2015 



Lääkäreiden rooli terveydenhuollon IT- 
hankkeissa 

• Lääkäreiden perus- ja jatkokoulutuksessa terveydenhuollon 
tietotekniikalla ei juuri ole painoarvoa. 

• 80%:a lääkäreistä kiinnostaa tietojärjestelmien käyttö enemmän kuin 
niiden tekninen toteutus ja kehittäminen. 

• 17% ei ole lainakaan kiinnostunut kehittämistyöstä. 

• 16% lääkäreistä olisi halukkaita osallistumaan tietojärjestelmien 
kehittämistyöhön osallistumalla esim. kehittämistyöryhmiin. 

• 52% olisi kiinnostunut pohtimaan IT-asioita kollegan kanssa, joka 
toimii yhteyshenkilönä käyttäjäorganisaation ja järjestelmätoimittajan 
välissä. 

Martikainen et al. 2012 



Suomen Lääkäriliiton 
Tietojärjestelmälääkärit 
• Yksittäiset lääkärit ovat oman kiinnostuksensa kautta hankkineet lisäosaamista ja 

kouluttautuneet asiantuntijoiksi IT-puolella ja eTerveysalalle. 

• 2012 perustettiin terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys-koulutusohjelma. 

• Erityispätevyys osaksi virallista ammatillista pätevöitymispolkua, jota sekä lääkärit että työnantajat 
arvostaisivat. 

• Vähintään 5 vuoden kokemusta lääkärin työssä 

• Yhteensä 2 vuotta tietojärjestelmätehtävissä (pääkäyttäjänä toimiminen ei riitä) 

• 100 tuntia teoreettista koulutusta 

• 2013 perustettiin Suomen Lääkäriliiton Tietojärjestelmälääkärit - alaosasto.  

• Edistää ja valvoo terveydenhuollon tietotekniikan asiantuntijoina toimivien jäsentensä ammatillisia etuja. 

• Tavoitteina mm. 
• Tietojärjestelmälääkäreiden roolin ja aseman vakiinnuttaminen ja vahvistaminen työelämässä 

• Verkoston sisäisen kommunikaation tehostaminen 

• Tiedottaminen tapahtumista 

• Koulutusten / seminaarien järjestäminen 

• Yhteydenpito potentiaalisille yhteistyötahoille 

Reponen 2014 



Suomen Lääkäriliiton 
Tietojärjestelmälääkärit 

• Alaosastotoiminnan alussa haluttiin selvittää 
tietojärjestelmälääkärin työssä toimivien lääkäreiden taustaa, 
nykyistä toimenkuvaa, työtehtäviä sekä roolia organisaatiossa. 

• Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä Suomen Lääkäriliiton 
toimesta tammikuussa 2014. Kohderyhmän määrittely perustui 
alaosaston jäsenten verkostotietoihin (91 sähköpostiosoitetta). 

• 35 vastausta (38%), miehiä 73% 

• Tulokset siis suuntaa antavat. 

 

 



Suomen Lääkäriliiton 
Tietojärjestelmälääkärit 
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Suomen Lääkäriliiton 
Tietojärjestelmälääkärit 

• Tietojärjestelmälääkäreiden määrä suhteessa organisaation 
kokoon (HUOM! logaritminen skaala, eli yli 100-kertaiset erot) 

 

 



Virkanimikkeet ja työkokemus 

• Tietojärjestelmä- tai 
tietohallinto 
tehtävänimikkeellä 
20% 

• Työkokemuksen 
mediaani: 7v [IQR 
2,5-13]  

 

Ylilääkäri 
46 % 

Muu lääkäri 
26 % 

Muu kuin 
lääkäri 
14 % 

Asiantuntijalää
käri 
11 % 

Ei tietoa 
3 % 



Työajan käyttö 

• Vähintään 89% toimi osa-aikaisena tietojärjestelmälääkärinä 

• Tietojärjestelmälääkärin työhön varattu työaika: 

• <25%: 56%:lla  

• >75%:  11%:lla 

• 37% käyttää enemmän aikaa kuin työajasta on varattu tehtävän 
hoitoon 

• 60% tekee tietojärjestelmätyöhön kuuluvia tehtäviä ylityönä 

• Avoimissa vastauksissa paljon kommentteja riittämättömästä 
ajasta tehdä kehittämistyötä 

 



Työtehtävät 

Kuinka paljon käytetään tietojärjestelmälääkärin 
työajasta seuraaviin tehtäviin? 

Kuuluvatko seuraavat tehtävät työnkuvaan? 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Muu

Pääkäyttäjätehtävät

Yksilöneuvonta

Kouluttaminen

Järjestelmäkehitys

Projektityö

Tietohallinnon kehittäminen

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muu

Pääkäyttäjätehtävät

Yksilöneuvonta

Kouluttaminen

Projektityö

Tietohallinnon kehittäminen

Järjestelmäkehitys



Yleisiä huomioita 
• Johto ja käytäntö liikaa erotettu toisistaan 

• Kommunikaatiota johdon kanssa parannettava ja sen pitäisi olla 
systemaattisempaa 

• Selkeämpi toimenkuva, siihen liittyvät vastuut ja myös valtuudet 

• Asema organisaatiossa ja sitä myötä vastuut edelleen hieman epäselvät. 

• Edelleen näyttää johdolle olevan epäselvää missä tilanteissa 
tietohallintolääkärin osaamista voisi hyödyntää. 

• Hankkeita tulee puskista –> enemmän vuorovaikutusta jo 
suunnitteluvaiheesta lähtien 

• Myös tietohallinto toimii välillä kuuntelematta käyttäjien mielipiteitä 

 



Johtopäätökset 
• Tietojärjestelmälääkärit ovat heterogeeninen ryhmä, joka on vasta 

kerääntymässä yhteen 

• Tehtävänimikkeissä selkeä huippu ylilääkäritasolla 

• Alle 45-vuotiaiden osuus vielä pienehkö 

• Vain pieni osa tekee päätoimisena 

• Työnkuva monipuolinen 

• Edunvalvontanäkökulmasta  

• Tietoisuuden lisääminen olemassaolosta ja siitä syntyvästä hyödystä 

• Asema ja rooli organisaatiossa vakiintumaton ja kommunikaatio johdon kanssa 
sujuu vaihtelevasti 

• Erityispätevyyden kautta ammattiryhmän jalkauttaminen työyhteisöön 

• Puuttuu johdon ja käyttäjien välimaaston edustus 

• Koulutuksen järjestäminen 



Kiitos mielenkiinnostanne! 

• Yhteyden tietojärjestelmälääkäreiden alaosastoon saa sähköpostitse 

tietojarjestelmalaakarit@gmail.com 

• esim., 

• jos koet olevasi tietojärjestelmälääkäri mutta et vielä ole liittynyt alaosastoon 

• jos sinulla tai organisaatiollasi on kiinnostusta yhteistyöhön 
tietojärjestelmälääkäreiden kanssa 

• jos sinulla on ehdotuksia miten voimme kehittää alaosaston toimintaa  

 

• Lämpimät kiitokset kyselyn suunnittelusta ja toteuttamisesta 

• Päivi Mäkelä-Bengs, Mirja Tuomiranta, Piitu Parmanne, Tinja Lääveri 

mailto:tietojarjestelmalaakarit@gmail.com

