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Sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa on suurten muutosten keskellä. Ikääntyvä väestö ja 
terveyspalveluiden kysynnän kasvaminen nopeammin suhteessa käytettävissä oleviin resurssei-
hin luovat paineita vaikuttavuuden parantamiseen ja kustannusten säästämiseen. Ratkaisuna on-
gelmaan on vaikuttavuusperusteiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon siirtyminen. Tällöin siirry-
tään suorite- ja tehokkuuskeskeisestä ajattelutavasta kohti asiakas- tai potilaskeskeisempää ajat-
telua mitaten monimutkaisessa systeemissä ketjumaisesti muodostuvaa asiakas- tai potilaskoh-
taista terveyshyötyä, eli vaikuttavuutta, pitkällä aikavälillä läpi hoitoketjujen. Kustannusvaikutta-
vuutta voidaan tarkastella mittareilla, jotka rakentuvat vaikuttavuuden, kustannustietojen ja eri-
laisten palvelunkäyttötietojen yhdistämisestä mittaristoksi, joka on räätälöity tarkasteltavan näkö-
kulman mukaan oikealle tasolle. Systeemiä voidaan kutsua vaikuttavuusperusteiseksi, kun sen 
toiminnan keskeisenä tavoitteena on kustannusvaikuttavuuden lisääminen ja toteuttaminen sys-
teemin eri tasoilla. Keskeisenä työkaluna vaikuttavuusperusteiseen toimintaan mukautumisessa 
on tietojohtamisen prosessimalli. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten vaikuttavuusperusteisuus toteutuu nykyisin sekä 
miten toimintaa voitaisiin kehittää kompleksisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjes-
täjän ja tietojohtamisen prosessimallin näkökulmasta Pirkanmaalla. Teoreettisen taustan mukai-
sesti vaikuttavuus nähdään asiakkaaseen tai potilaaseen kohdistuvien myönteisten terveysvaiku-
tusten summana. Vaikuttavuus muodostuu tuloksellisuuden viitekehyksessä portaittain: panok-
sista muodostetaan palvelutuotannon prosessin avulla tuotoksia, kuten terveyspalveluita, joista 
muodostuu mitattavissa olevia terveysvaikutuksia, joiden summana muodostuu vaikuttavuutta. 
Tietojohtamisen rooli on toimia mahdollistajana vaikuttavuustiedon hallinnassa ketjun eri vai-
heissa. 

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena Pirkanmaan alueella, mutta teoreettinen tausta on 
alueesta riippumaton. Tutkimusaineisto kerättiin kymmenen asiantuntijahaastattelun avulla, joista 
puolet tehtiin johtamisen ja puolet tietojohtamisen näkökulmasta. Lopputuloksena tutkimuksessa 
ovat suositukset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjille tietojohtamisen prosessi-
mallin viitekehyksessä, jota sovelletaan vaikuttavuustiedon hyödyntämisen näkökulmasta. Sovel-
lettu tietojohtamisen prosessimalli lähtee vaikuttavuusperusteisesta visiosta ja strategiasta, joka 
ohjaa vaikuttavuuden mittareiden ja indikaattoreiden valintaa sekä mallin muita vaiheita, joita ovat 
vaikuttavuustietotarpeiden tunnistaminen, vaikuttavuustiedon hankinta, jalostaminen ja varas-
tointi, vaikuttavuustiedon hallinnan palvelut ja teknologiat, vaikuttavuustiedon jakaminen ja käyttö, 
sekä vaikuttavuusperusteiseen toimintaan mukautuminen.  

Tutkimusaineiston perusteella muodostetaan laaja kokonaiskuva vaikuttavuusperusteisen toi-
minnan nykytilasta ja haasteista sekä tunnistetaan keskeisiä kehityskohteita, joiden perusteella 
annetaan suosituksia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjille. Vaikuttavuusperustei-
suus toteutuu toistaiseksi huonosti ja ensimmäisenä olisi kehitettävä selkeä systemaattisesti yl-
häältä alas rakennettu visio ja strategia sekä rakentaa ja ottaa käyttöön yhtenäinen vaikuttavuu-
den mittaristo. Tavoitteiden asettamisen ja johtamisen on kuitenkin oltavaa luonteeltaan alhaalta, 
potilaiden ja työntekijöiden arjesta, nousevaa. Tietojohtaminen tarjoaa jo nykyisin paljon mahdol-
lisuuksia vaikuttavuusperusteisuuden toteuttamiseen. Digitaalisuutta, automaatiota, uusia tieto-
varastoteknologioita ja tiedon integroimista voitaisiin toteuttaa nykyistä tehokkaammin, mutta mo-
net ongelmat rajoittavat toimintaa. Suunta vaikuttavuusperusteisuuden lisäämisessä on oikea, 
mutta laajempaa ja järjestelmällisempää työtä sen eteen tarvitaan edelleen. 
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ABSTRACT 

Perttu Linna: Information and Knowledge Management for Improving Social Welfare and 
Health Care towards Value-Based Management 
Master’s Thesis 
Tampere University 
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June 2021 
 

The social welfare and health care system is amid of big changes in Finland. The aging pop-
ulation and the relatively quickly increasing demands for health services compared on available 
resources cause pressure to develop effectiveness and reduce costs. As an answer to problem 
is moving towards a value-based social welfare and health care. This means moving away from 
a performance and effectiveness centered thinking to customer or patient centered perspective 
where long-term customer or patient related health outcomes, effectiveness, are measured in a 
complex system through the model of the impact chain. Cost-effectiveness can be measured by 
mixing measures of effectiveness, costs, and different kind of information about service use which 
are all connected to a tailored and integrated scorecard according to the right level and perspec-
tive. The system can be called value-based when the high priority is to increase and implement 
multilevel cost-effectiveness in practice. The process model of information management is a key 
tool for implementing value based social and health care. 

The main goal of this research is to detect the presence and targets for development of a 
value-based social welfare and health care in the context of service organizers in Pirkanmaa 
region using the information process model as a conceptual framework. The definition of effec-
tiveness or impact arises from the research literature and is seen as a sum of positive health 
outcomes to the individual. Impacts develop step by step in the framework of performance: First, 
input is turned to output through the process of service production. Then output turns to measur-
able health outcome and as a sum of many outcomes impact is finally reached. The role of infor-
mation and knowledge management is to enable for managing data of impacts in the whole chain. 

This case study took place in Pirkanmaa whereas the theoretical background is eligible to 
apply in any region. Ten interviews were conducted from two perspectives: five interviews about 
general management and leadership and another five about information and knowledge manage-
ment. The study gathered recommendations for service organizers in the context of the concep-
tual framework which is applied to managing data, information, and knowledge of impacts. Thus, 
the applied conceptual framework begins from the strategy and vision for value-based social wel-
fare and health care which set the goals for scorecard and all phases of the framework: identifi-
cation of information needs for impacts, acquisition, organization and storage of impact infor-
mation, technologies and services for improving impact management, distribution and use of im-
pact information and finally adaptive behavior towards a value-based system. 

As a final result, a wide picture of the presence and challenges of value-based social welfare 
and health care is created and ideas of development targets are gathered. Through these, rec-
ommendations about steps for development are given. At present, the value-based system does 
not seem to be widely implemented so study endorses first to develop and set a clear systemically 
top-down set strategy and vision and scorecard of impact measures and indicators. However, 
setting goals and leadership is recommended to be bottom-up in their nature where ideas arise 
from customers, patients, and employees. Currently, information and knowledge management 
provide many ways to improve the value-based system. Digitalization, automation, new data 
warehouse technologies as well as integration of information systems could be used more effec-
tively but there are many limiting factors. Development is moving in the right direction but  
according to this study, wider and more systematical work to implement the thoughts of value-
based social welfare and health care is still needed. 

 
Keywords: Value-based, social welfare and health care, cost-effectiveness, impact, 
information and knowledge management, performance, strategy 
 
The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service. 



ALKUSANAT 

Tämä diplomityö on ollut elämäni suurin yksittäinen ponnistus, joka on kokonaisuutena 

ollut erittäin opettavainen matka. Henkilökohtaisella tasolla on tapahtunut kypsymistä, 

joka on samalla valmentanut allekirjoittanutta tulevaisuuden työelämään monimutkaisten 

haasteiden parissa, avarakatseisuuteen, järjestelmällisyyteen ja periksiantamattomuu-

teen. Matkalla kohdatut haasteet voitettiin ja pitkään jatkuneen opinnäytetyön tekeminen 

saatiin päätökseen monien minua tukeneiden henkilöiden tuella.  

 

Erityinen kiitos kuuluu ohjaajalleni Virpi Sillanpäälle, joka paneutui ohjaamiseen suurella 

sydämellä ja pyrki sparraamaan, edistämään ja rohkaisemaan työn suorittamisessa läpi 

prosessin parhaansa mukaan. Kiitos myös lääketieteen ja terveysteknologian tiedekun-

nan Hannu Niemiselle, jota ilman mahdollisuutta tälle työlle ei olisi minulle tarjoutunut, 

sekä tietojohtamisen professori Nina Helanderille, joka otti pääohjaajan vastuun ja on 

käyttänyt aikaansa ohjaamiseen. Erittäin lämmin kiitos kuuluu myös lähimmille ystävilleni 

sekä vanhemmilleni, jotka uskoivat minuun ja jaksoivat tsempata loppuun asti, vaikka 

usko omaan tekemiseen oli joskus koetuksella.  

 

Diplomityö toteutettiin työskentelyn sivutuotteena Kehys-hankkeessa aikavälillä 2019 

vuoden syksystä 2021 kevääseen. Kehitetään yhdessä (EAKR) -hankkeen tavoitteina oli 

vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöä Pir-

kanmaalla, tukea keskeisten peruspalveluiden kehittämistä sekä tukea asiakaslähtöisten 

palvelu- ja hoitoketjujen käyttöönottoa. Diplomityöni tulokset ovat liitettävissä näihin ta-

voitteisiin. Toivon, että diplomityöstäni olisi konkreettista hyötyä ja se veisi työssä käsi-

teltyjen aihealueiden kehitystä eteenpäin. 

 

Olkaamme uteliaita ja avoimia, heittäytykäämme ja rakastakaamme! 

 

 

 

 

Helsingissä, 1.6.2021 

 

Perttu Linna 

  



SISÄLLYSLUETTELO 

1. JOHDANTO .......................................................................................................... 3 

1.1 Kohti vaikuttavuusperusteista sosiaali- ja terveydenhuoltoa ................. 3 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma ja rajaukset .......................... 5 

1.3 Tutkimuksen kytkeytyminen aikaisempaan kirjallisuuteen .................... 6 

1.4 Tutkimuksen rakenne ........................................................................... 7 

2. VAIKUTTAVUUSPERUSTEINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO ............. 8 

2.1 Vaikuttavuus kompleksisessa systeemissä .......................................... 8 

2.1.1 Vaikuttavuuden määrittely ............................................................. 8 
2.1.2 Kompleksisuusteoreettinen lähestyminen ................................... 13 

2.2 Vaikuttavuusperusteisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa ................. 18 

2.2.1 Vaikuttavuusperusteisuuden määrittely ....................................... 18 
2.2.2 Visio ja strategia vaikuttavuusperusteiselle sotelle ...................... 19 
2.2.3 Vaikuttavuuden mittaaminen ja sen haasteet .............................. 22 
2.2.4 Vaikuttavuusperusteisen sote-systeemin toiminta ....................... 26 

3. VAIKUTTAVUUSPERUSTEISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

TIETOJOHTAMINEN .......................................................................................... 29 

3.1 Tietojohtaminen kompleksisessa systeemissä ................................... 29 

3.1.1 Kompleksisuusteoreettinen lähestyminen ................................... 29 
3.1.2 Tiedon luonne ja käsittely sosiaali- ja terveydenhuollossa ........... 31 

3.2 Tietojohtamisen prosessimalli ............................................................ 35 

3.2.1 Tietotarpeiden tunnistaminen ...................................................... 37 
3.2.2 Tiedon hankinta .......................................................................... 38 
3.2.3 Tiedon jalostaminen ja varastointi ............................................... 39 
3.2.4 Tietotuotteet ja palvelut ............................................................... 41 
3.2.5 Tiedon jakaminen........................................................................ 41 
3.2.6 Tiedon käyttö .............................................................................. 42 

4. TUTKIMUSMETODOLOGIA JA AINEISTO ......................................................... 44 

4.1 Tutkimusmetodologia ......................................................................... 44 

4.1.1 Tieteenfilosofia: pragmatismi ...................................................... 45 
4.1.2 Tutkimusote: deduktiivinen .......................................................... 47 
4.1.3 Tutkimusmenetelmä: laadullinen ................................................. 47 
4.1.4 Tutkimusstrategia: tapaustutkimus .............................................. 48 
4.1.5 Aikahorisontti: poikittaistutkimus ................................................. 49 

4.2 Empiirinen tutkimusaineisto ................................................................ 49 

4.2.1 Haastattelu aineistonkeräämisen menetelmänä .......................... 50 
4.2.2 Haastattelurungon muodostaminen ............................................ 51 
4.2.3 Haastateltavien valinta ................................................................ 54 
4.2.4 Haastatteluiden suorittaminen ..................................................... 55 

4.3 Aineiston analyysi .............................................................................. 56 

4.3.1 Aineiston litterointi ....................................................................... 56 
4.3.2 Aineiston koodaus ja teemoittelu ................................................. 57 

5. TUTKIMUKSEN TULOKSET ............................................................................... 60 

5.1 Yhteenveto kirjallisuudesta ................................................................. 60 



5.2 Tutkimusaineiston sovittaminen tietojohtamisen prosessimalliin......... 62 

5.3 Vaikuttavuuden ja tietojohtamisen määrittely ..................................... 64 

5.4 Visio ja strategia ................................................................................. 66 

5.5 Vaikuttavuuden mittarit ja indikaattorit ................................................ 73 

5.6 Tietotarpeet ........................................................................................ 77 

5.7 Tiedon hankinta ................................................................................. 80 

5.8 Tiedon jalostaminen ja varastointi ...................................................... 82 

5.9 Tietotuotteet ja -palvelut ..................................................................... 88 

5.10 Tiedon jakaminen ............................................................................... 90 

5.11 Tiedon käyttö ..................................................................................... 94 

5.12 Mukautuva toiminta ............................................................................ 98 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

JÄRJESTÄJILLE ............................................................................................... 103 

6.1 Vaikuttavuusperusteisen tietojohtamisen prosessimallin  

kokoaminen ......................................................................................... 103 

6.2 Tietojohtamisen prosessimallin vaiheiden keskeiset tulokset ja suositukset 

toiminnan kehittämiselle ....................................................................... 105 

7. TUTKIMUKSEN ARVIOINTI .............................................................................. 115 

7.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen .................................................. 115 

7.2 Tutkimuksen rajoitteet ...................................................................... 116 

7.3 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti ............................................ 116 

7.4 Jatkotutkimus ................................................................................... 118 

LÄHTEET ............................................................................................................. 119 

LIITE A: HAASTATTELURUNKO JOHTAMISNÄKÖKULMASTA ......................... 130 

LIITE B: HAASTATTELURUNKO TIETOJOHTAMISNÄKÖKULMASTA ............... 132 

LIITE C: LISTA HAASTATELLUISTA ................................................................... 134 

 



1 
 

KUVALUETTELO 

Kuva 1. Tutkimuksen rakenne ............................................................................. 7 
Kuva 2. Tuloksellisuuden viitekehys IOOI-malliin yhdistettynä, sekä 

viitekehykseen liittyviä käsitteitä. Punaisella merkittyjä ei käsitellä 
tässä tutkimuksessa (Mukaillen Sillanpää 2016, s. 11; Porter 2010; 
Stiftung 2010, s. 21) ............................................................................. 11 

Kuva 3. Vaikuttavuusketjun osien määrittely IOOI-mallilla täydennetyssä 
tuloksellisuuden viitekehyksessä (Mukaillen Stiftung 2010 s. 21; 
OECD 2010; Sillanpää 2016 s. 11; Helikoski et al. 2018 s. 5) .............. 12 

Kuva 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon systeemin 7-tasoinen jaottelu 
yhdistettynä vaikuttavuuden tasoihin (Mukailtu Hörhammer 2020; 
Pitkänen et al. 2018 Lilrank et al. 2019, s. 41) ...................................... 17 

Kuva 5. Strategia vaikuttavuusperusteiselle sotelle (Porter & Lee 2013) ........... 21 
Kuva 6. Porterin (2010) ehdottama viitekehys vaikutusten mittaamiselle .......... 25 
Kuva 7. Vaikuttavuusperusteisessa järjestelmässä kustannusvaikuttavuus 

koostetaan eri konteksteista mitatuista vaikutuksista ja niiden 
kustannuksista. (Mukaillen Lilrank et al. 2019; Helikoski et al. 
2018; Porter et al. 2016; Porter & Lee 2013; Porter 2010; Porter 
2009) ................................................................................................... 27 

Kuva 8. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
kokonaisarkkitehtuuriin kuuluvat tai siihen liittyvät tietovarannot 
(Pentikäinen et al. 2019) ...................................................................... 30 

Kuva 9. Tiedon tasot ja tekijöitä, joiden merkitys muuttuu tiedon tasoilla 
liikuttaessa (Mukaillen Rowley 2007) ................................................... 32 

Kuva 10. Tietojohtamisen prosessimalli (Mukailtu Jääskeläinen et al. 2020; 
Leskelä et al. 2019, s.24-25; Choo 2002, s. 24) ................................... 36 

Kuva 11. Tutkimusmetodologiset valinnat tässä tutkimuksessa (mukaillen 
Saunders et al. 2019, s. 130) ............................................................... 44 

Kuva 12. Tietojohtamisen prosessimallin vaiheiden ja komponenttien 
numerointi kysymysrunkojen muodostamista varten. ........................... 52 

Kuva 13. Viimeisen koodauksen vaiheen, valikoivan koodauksen (Selective 
Coding) tavoitteena oli nostaa aineistosta tutkimuskysymykseen 
sopivia tuloksia. .................................................................................... 59 

Kuva 14. Haastatteluaineiston koodauksien lukumääräiset jakaumat 
tietojohtamisen prosessimallin eri osiin koko 
haastatteluaineistossa. ......................................................................... 62 

Kuva 15. Tietojohtamisen prosessimallin osien linkittyminen toisiinsa 
ensimmäisessä, avoimen koodauksen vaiheessa ................................ 63 

Kuva 16. Koodatun haastatteluaineiston osakohtaisten koodien 
jakautuminen nyky- ja ihannetiloihin ensimmäisessä, avoimen 
koodauksen, vaiheessa. ....................................................................... 63 

Kuva 17. Vaikuttavuustiedon johtamisen ja hallinnan viitekehys sosiaali- ja 
terveydenhuollossa ............................................................................ 104 

 
  



2 
 

TAULUKKOLUETTELO 

Taulukko 1. Kompleksisuusteorian ja siihen liittyvän CAS-ajattelusuuntauksen 
(Complex Adaptive Systems) keskeisiä käsitteitä (Laihonen 2009; 
Sturmberg et al. 2014) ......................................................................... 15 

Taulukko 2. Strategisia kehityskohteita siirtymisessä kohti 
vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa meso- eli palveluiden 
järjestäjän tasolla (Porter 2009). .......................................................... 20 

Taulukko 3. Tiedon tasot (Rowley 2007) ..................................................................... 32 
Taulukko 4. Pragmatismin suhde ontologiaan, epistemologiaan ja arvofilosofiaan 

sekä tyypillisiä tutkimusmetodologisia valintoja .................................... 46 
Taulukko 5. Haastattelurunkojen pääteemat ja mihin tietojohtamisen 

prosessimallin vaiheisiin niillä etsittiin vastauksia ................................. 53 
Taulukko 6. Haastatteluaineistosta nousevia strategisia painopisteitä tällä 

hetkellä ................................................................................................ 69 
Taulukko 7. Haastatteluista nousseita keskeisiä haasteita 

vaikuttavuusperusteisen strategian luomiselle ..................................... 70 
Taulukko 8. Strategisia kehittämiskohteita .................................................................. 71 
Taulukko 9. Nykyiset mittarit ....................................................................................... 74 
Taulukko 10. Haastatteluista nousevia yleisten vaikuttavuusmittareiden luomisen 

esteitä .................................................................................................. 75 
Taulukko 11. Haastatteluaineistosta nousseita tietotarpeita 

vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisessä kysymysmuodossa esitettyinä..................................... 78 

Taulukko 12. Tiedonhankinnan ongelmia .................................................................... 81 
Taulukko 13. Nykyisiä haastatteluaineistosta nousevia tietotuotteita ja -palveluita 

luokiteltuina .......................................................................................... 88 
Taulukko 14. Haastatteluaineistosta nousseet tietotuotteet ja -palvelut ajallisen 

perspektiivin ja painopisteen mukaan lajiteltuina .................................. 90 
Taulukko 15. Tunnistetut strategiset kehittämiskohteet ............................................. 106 
 



3 
 

1. JOHDANTO 

Tässä luvussa johdatellaan lukija aiheeseen esittelemällä aluksi yleisesti sosiaali- ja ter-

veydenhuollon toimintaympäristöä ja haasteita, joka auttaa ymmärtämään tässä luvussa 

myöhemmin esitettyjä tutkimuksen tavoitteita, aiheen ajankohtaisuutta, haasteellisuutta 

ja laajuutta. Sen jälkeen esitellään tutkimuksen tavoitteet, rajaukset sekä tutkimuson-

gelma tutkimuskysymyksineen. Lopuksi esitellään työn rakenne ja lukujen tarkoitus. 

1.1 Kohti vaikuttavuusperusteista sosiaali- ja terveydenhuol-
toa 

Nykyajan eräs suurimmista ongelmista on sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän suh-

teellisesti suurempi lisääntyminen käytettävissä oleviin resursseihin nähden (Klemola et 

al. 2014 s. 10). Bruttokansantuotteen nousu on jo pitkän ollut terveydenhuollon kustan-

nusten nousua pienempää: nykyään terveydenhuollon menot (22,0 miljardia euroa 

vuonna 2019) ovat 9,2 prosenttia (kasvua edelliseen vuoteen 3,0%) bruttokansantuot-

teesta (THL 2021). Myös Suomen väestörakenne on muutoksessa. Samalla kun ihmiset 

elävät entistä pidempään, lapsia syntyy entistä vähemmän, joka johtaa väestön vanhe-

nemiseen ja palveluntarpeen jatkuvaan lisääntymiseen. Työvoimapula ja haasteet julkis-

ten palveluiden järjestämisessä vaivaavat jo nyt erityisesti monia muuttotappioisia kun-

tia.  (Valtiovarainministeriö 2020, s. 202-204) Huoltosuhteen heiketessä ja työvoimapu-

lan kasvaessa on entistä vähemmän veronmaksajia rahoittajina yhteisille palveluille (Kle-

mola et al. 2014 s. 43).  

 

Ongelmiin ei ole olemassa yksiselitteistä ratkaisua ja sen ratkaiseminen vaatii kokonais-

valtaista yhteistyötä ja tiedonkulkua eri sidosryhmien välillä ja uudenlaista ajattelua siitä, 

mitä terveydenhuollolla tavoitellaan, sekä miten terveydenhuollossa keskeiset käsitteet, 

kuten vaikuttavuus ja laatu sekä tietojohtaminen määritellään (Partanen et al. 2019; Lai-

honen & Sillanpää 2014; Porter 2009). Kustannusten hillitsemisen keinoja kuitenkin on. 

Keskeisinä tavoitteina voidaan nähdä vaikuttavuusperusteiseen terveydenhuoltoon siir-

tyminen (Porter 2009; Porter & Lee 2013), oikeanlaisella palveluntarpeen aikaisella tun-

nistamisella (Klemola 2015 s. 17) ja tietojohtamisen kehittämisellä (Leskelä et al. 2019; 

Laihonen & Sillanpää 2014). Tietojohtamisen kehittämisen haasteena on, että se on ver-

rattain uusi käsite julkishallinnolle ja nykyinen lainsäädäntö tekee sen kehittämisestä 

haasteellista, kun joustava ja ketterä kehitys ei ole mahdollista (Partanen et al. 2019).   
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Tietoja tulevaisuuden palveluntarpeista, nykyisten toimien tehokkuudesta ja laadusta 

sekä toiminnan vaikuttavuudesta tarvitaan suunniteltaessa tulevaisuuden palveluraken-

teita ja -verkostoja (Klemola et al. 2014 s. 10). Ajatus vaikuttavuusperusteisesta tervey-

denhuollosta on herännyt kansainvälisesti, jossa keskeistä on etsiä parhaat keinot luoda 

asiakkaalle todellisia terveysvaikutuksia eli vaikuttavuutta järkevällä ja ennaltaehkäise-

vällä resurssien käytöllä, jolloin koko terveysjärjestelmän toiminta tehostuu (Pitkänen et 

al. 2020; Porter & Lee 2013; Porter 2009). 

 

Aihe on ajankohtainen, sillä vuonna 2020 käynnistyneen tulevaisuuden sosiaali- ja ter-

veyskeskus -hankkeen viidestä tavoitteesta eräs on vaikuttavuuden ja laadun paranta-

minen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020). Keskustelu vaikuttavuusperusteisesta ter-

veydenhuollosta on ollut melko vilkasta tuoreessa kirjallisuudessa ja moni maa on aloit-

tanut terveydenhuollon kehittämisen kohti vaikuttavuusperusteista toimintamallia. Esi-

merkiksi Ruotsia pidetään vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon kansainvälisenä 

edelläkävijänä (The Economist 2019) ja Tanskassa on luotu vaikuttavuusperusteinen 

terveydenhuollon ohjaus- ja tukijärjestelmä (IVBAR 2015). Vaikuttavuusperusteisen ter-

veydenhuollon eturintaman kehittämistä on tapahtunut myös Isossa-Britanniassa, Sak-

sassa ja Alankomaissa (The Economist 2015).   

 

Suomessa vaikuttavuutta ei vielä mitata järjestelmällisesti: kansalliset periaatteet vaikut-

tavuuden ja laadun seurannalle puuttuvat (Leskelä et al. 2019 s. 44). Myös Suomessa 

tiedostetaan kansainvälinen kehitys, vaikka lähestymiskulma esimerkiksi vaikuttavuuden 

kehittämiselle on vahvasti kansallisista lähtökohdista kumpuavaa, kun esimerkiksi sosi-

aalipalvelut halutaan myös mukaan. Suomessa aihe on noussut vallitsevaksi puheenai-

heeksi pikkuhiljaa erityisesti soteuudistuksen myötä viime vuosina. Kansallisella tasolla 

tavoitteita, vaikuttavuuden mittaristoja ja mallia yhtenäiselle vaikuttavuusperusteisesti 

toimivalle sosiaali- ja terveydenhuollolle kuitenkin kehitellään parhaillaan (Pitkänen et al. 

2020; Hämäläinen et al. 2019; Torkki et al. 2017). Suomessa ensimmäisiä askeleita on 

otettu erikoissairaanahoidossa (Pitkänen et al. 2020 s. 65). 

 

Ihanteellisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavuuteen ohjataan palkitsemalla 

sen tuottamisesta (Porter & Kaplan 2016). Vaikuttavuuden mittaamisessa ja vaikutta-

vuustiedon hyödyntämisessä tietojohtamisella tulisi olla selkeä rooli, koska tietojohtami-

sen haasteet ovat myös vaikuttavuuden haasteita (Pitkänen et al. 2020, s. 39). Tietopoh-

jainen päätöksenteko edellyttää kattavaa ja laadukasta tietopohjaa (Partanen et al. 

2019), joten tietoa vaikuttavuudesta pitää olla. Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluiden 

toimialalla ei ole vakiintunut yhteistä tietojohtamisen viitekehystä, jolla organisaatioiden 
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roolia, keskinäistä suhdetta ja vastuiden jakoa määriteltäisiin (Partanen et al. 2019). Laa-

dukas tietopohja tarvitsee selkeät rakenteet, jolloin tarvetta on kokonaisvaltaiselle pro-

sessimallille tiedon keräämisestä ja hyödyntämisestä.  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma ja rajaukset 

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, voiko tietojohtamisen prosessimallilla edistää 

vaikuttavuusperusteiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon siirtymistä palveluiden järjestä-

jän tasolla. Tietojohtamisen prosessimalli koostuu Choon (2002, s. 23-58) tiedonhallin-

nan prosessimallista, jota Jääskeläinen et al. (2020) ovat täydentäneet. Tavoitteena on 

tutkia prosessimallin tarjoamalla lähestymistavalla vaikuttavuustiedon muodostusta, hal-

lintaa ja hyödyntämistä päätöksenteossa sekä tarjota strategista tietoa johtamisen tueksi 

edistämään päätöksentekoa kohti vaikuttavuusperusteista järjestelmää.  

 

Päätavoitteeseen pääsemiseksi selvitetään vaikuttavuusperusteisen kehittämisen nykyi-

siä ja ihanteellisia kehittämissuuntia tietojohtamisen näkökulmasta. Näiden tavoitteiden 

vuoksi on selvitettävä miten sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksentekijät kokevat vai-

kuttavuusperusteisen toiminnan toteutuvan ja miten tietojohtaminen voisi edistää sen to-

teutumista prosessimallin viitekehyksessä.  

 

Tavoitteena on lisäksi selvittää, miten tietojohtamisen prosessimallin mukaisesti vaikut-

tavuustietoa voidaan hallita ja siirtää osaksi vaikuttavuusperusteista päätöksentekoa so-

siaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä tietojohtamisen prosessimallin 

vaiheiden mukaisesti joita ovat: visio ja strategia, vaikuttavuuden mittarit ja indikaattorit 

tietotarpeiden tunnistaminen, tiedon hankinta, tiedon jalostaminen ja varastointi, tieto-

tuotteet ja -palvelut, tiedon jakaminen, tiedon käyttö ja mukautuva toiminta.  

 

Tutkimusongelma on puettuna seuraavaan päätutkimuskysymykseen: 

 

Miten tietojohtamisen prosessimallin soveltaminen voi tukea palveluiden järjestä-

jien päätöksentekoa vaikuttavuusperusteiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon siir-

tymisessä? 

 

Pääkysymykseen vastaamisen helpottamiseksi se jaettiin kolmeen apututkimuskysy-

mykseen: 

1. Mitä vaikuttavuus ja vaikuttavuusperusteisuus on sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa? 
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2. Miten tietojohtamisen prosessimallin mukaisesti tuotetaan vaikuttavuustietoa so-
siaali- ja terveydenhuollon päätöksenteon tueksi? 

3. Mitä konkreettisia suosituksia päätöksentekijöille voidaan antaa tietojohtamisen 
prosessimallin soveltamisen avulla vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja tervey-
denhuollon järjestämisestä? 

 

Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjän erityispiirteitä ymmärrettäisiin 

paremmin tutkimuksen laajuus huomioiden, tutkimus rajataan sosiaali- ja terveydenhuol-

toon Pirkanmaalla, jonka lisäksi vaikuttavuusperusteisuutta tarkastellaan kahdesta nä-

kökulmasta: ylimmän johdon tasolla yleisesti sekä tietojohtamisen näkökulmasta palve-

luiden järjestäjän tasolla. 

 

Kysymyksiin vastaamiseksi ja empiirisen tutkimusosuuden tueksi rakennetaan teoreetti-

nen viitekehys kirjallisuustutkimuksen avulla. Ensimmäisen apututkimuskysymyksen ta-

voitteena on selventää, mitä vaikuttavuus on, miten käsitettä voidaan lähestyä ja mitata 

ja mitä vaikuttavuusperusteisuudella tarkoitetaan.  

 

Toisen apututkimuskysymyksen avulla tavoitteena on selvittää, mitä tietojohtamisella tar-

koitetaan vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä, 

sekä esittää tietojohtamisen prosessimallin vaiheet empiiristä osuutta varten. Toiseen 

kysymykseen vastaaminen selventää myös, miten tietojohtamisella edistetään vaikutta-

vuustiedon keräämistä, jalostamista ja liikkuvuutta sekä mitä haasteita tietojohtamisessa 

on. 

 

Viimeisen apututkimuskysymyksen avulla haetaan vastausta siihen, miten tietojohtami-

sen prosessimallin viitekehyksessä sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuusperustei-

suutta voidaan edistää vaikuttavuustiedon hallinnalla, kun oikeanlaista tietoa saadaan 

päätöksenteon tueksi sekä mitä strategisia suosituksia päätöksentekijöille voidaan an-

taa. Päätöksentekoa tukeva tieto ajatellaan tässä tutkimuksessa erityisesti tiedoksi, joka 

on arvokasta sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuusperusteisuuden kannalta.  

1.3  Tutkimuksen kytkeytyminen aikaisempaan kirjallisuuteen 

Tämän tutkimuksen aihepiirit koskevat vaikuttavuutta, vaikuttavuusperusteista tervey-

denhuoltoa, sekä tietojohtamista, joka edistää vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja ter-

veydenhuollon johtamista. Näitä teemoja lähestytään tuloksellisuuden viitekehyksen ja 

kompleksisuusteoreettisen tarkastelun kautta, joka tarjoaa tavan jäsentää vaikuttavuu-
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den kaltaista moniulotteista käsitettä. Vaikuttavuusperusteisen teorian keskeisinä läh-

teinä ovat yhdysvaltalaisen liiketaloustieteen professori Michael Porterin ja hänen tutki-

muskumppaneidensa artikkelit.  

 

Tietojohtamisen osalta analyyttisen viitekehyksen ytimenä empirialle toimii Choon (2002, 

s23-58) eri yhteyksissä hyödynnetty tietojohtamisen prosessimalli, jota ei ole toistaiseksi 

tutkittu vaikuttavuustiedon hyödyntämisen selkärankana. Tässä tutkimuksessa mallia on 

täydennetty Jääskeläinen et al. (2020) mukaisesti ottamalla mukaan vaikuttavuusperus-

teiseen toimintaan siirtymisen ehkä keskeisimmät alkuvaiheen kehityskohteet: visio ja 

strategia sekä vaikuttavuuden mittarit ja indikaattorit, joilla vaikuttavuutta pyritään tunnis-

tamaan. Monimutkaista aihetta lähestytään systeemi- ja kompleksisuusteorioihin liittyvän 

kirjallisuuden avulla.  

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksessa on 7 lukua, jotka muodostavat neljä kokonaisuutta kuvan 1 mukaisesti. 

Ensimmäinen kokonaisuus on tausta-osio, jossa johdatellaan ja motivoidaan lukija ai-

heeseen, esitetään tutkimusongelma sekä annetaan tiedot tavoitteesta ja aiheen rajauk-

sista. Toinen kokonaisuus on teoriaosio, joka muodostuu luvuista 2 ja 3. Näissä luvuissa 

esitellään tutkimuksen teoreettinen tausta ja analyyttinen viitekehys empiiriselle tutki-

mukselle. Empiria kokonaisuudessa, luvuissa 4 ja 5, esitellään tutkimusmenetelmä ja 

tutkimuksen tulokset. Viimeinen kokonaisuus ovat luvut 6 ja 7, jossa esitetään empiriasta 

nousseita suosituksia sekä arvioidaan tutkimusta. 

 

Kuva 1. Tutkimuksen rakenne 

1. Tausta

•Luku 1: 
Johdanto

2. Teoria

•Luku 2: 
Vaikuttavuuspe-
rusteinen sosiaali-
ja terveydenhuolto

•Luku 3: 
Vaikuttavuusperus
teisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
tietojohtaminen

3. Empiria

•Luku 4: 
Tutkimusmetodolo
gia ja -aineisto

•Luku 5: 
Tutkimuksen 
tulokset

4. Johtopäätökset

•Luku 6: 
Johtopäätökset ja 
suositukset 
sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
järjestäjille

•Luku 7:
Tutkimuksen 
arviointi
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2. VAIKUTTAVUUSPERUSTEINEN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLTO 

Tässä luvussa muodostetaan teoreettinen näkemys vaikuttavuudesta ja vaikuttavuuspe-

rusteisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta ilmiölähtöisesti. Kirjallisuuden pohjalta pyri-

tään ymmärtämään, mitä vaikuttavuus on ja mitä tarkoittaa, kun sosiaali- ja terveyden-

huolto on vaikuttavuusperusteinen. Monimutkaista kokonaisuutta lähestytään systeemi-

teoreettisella ajattelulla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjän näkökulmasta. Teoreet-

tisen tarkastelun tavoitteena on auttaa ymmärtämään, miten vaikuttavuusperusteisen 

sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteet on huomioitava sovellettaessa tietojohtamista 

sen hallintaan. 

2.1 Vaikuttavuus kompleksisessa systeemissä 

Tässä tutkimuksessa vaikuttavuutta lähestytään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelui-

den järjestäjän tasolla ja käsite asetetaan tuloksellisuuden kattokäsitteen alle. Vaikutta-

vuuden syntymekanismin ymmärtämiseksi on hyödyllistä tarkastella sitä vaikuttavuus-

ketjumallin, eli IOOI-mallin, mukaisesti (Helikoski et al. 2018; Stiftung 2010). Sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa (sotea) pidetään systeeminä, jota lähestytään tässä tapauksessa 

kompleksisuusteorian tarjoamilla työkaluilla, jolloin voidaan hahmottaa vaikuttavuuden 

muodostumisessa paremmin moniulotteinen toimintaympäristö ilmiölähtöisesti. Ilmiöläh-

töisen tutkimuksen tekemisessä keskitytään kykyyn tuottaa tietoa todellisen maailman 

ilmiöstä tai ilmiöistä tarkasti ja oivaltavasti (Doh 2015).  

2.1.1 Vaikuttavuuden määrittely 

Kompleksisuusteoria vaikuttaa kaiken taustalla, mutta konkreettisemmin vaikuttavuus 

määritellään osaksi tuloksellisuuden viitekehystä. Koska vaikuttavuutta voidaan tarkas-

tella myös muiden viitekehysten kautta ja eri tasoilla, tässä tutkimuksessa täydennetään 

tuloksellisuuden viitekehystä vaikuttavuudesta IOOI-mallin mukaisella vaikuttavuusket-

jun määritelmällä. Tuloksellisuus on laaja käsite, joka vaikuttavuuden lisäksi tarkastelee 

tuottavuutta, kannattavuutta, suorituskykyä, palveluiden laatua, asiakastyytyväisyyttä 

sekä kustannusvaikuttavuutta (Sillanpää 2016, s. 10-11; Poister et al. 2014, s. 51).  

 

Vaikuttavuutta voidaan tarkastella eri tasoilla. Makrotasolla eli yhteiskunnan tasolla vai-

kuttavuutta ja taloutta tarkastellaan kansallisella tasolla ja verrattuna muihin maihin. 
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Mesotasolla eli järjestäjän tasolla toiminnan taloudellisuutta ja vaikuttavuutta tarkastel-

laan potilasryhmien eli asiakassegmenttien kautta kun taas mikrotasolla, tuottajan ta-

solla, tarkastellaan yksittäisen palveluntuottajan tai teknologian näkökulmasta. (Hörham-

mer 2020; Pitkänen 2018) Tässä tutkimuksessa vaikuttavuutta tarkastellaan mesotasolla 

julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjän näkökulmasta, mutta kytköksiä on 

myös muihin tasoihin.  

 

Vaikuttavuudelle on useita toisistaan hieman poikkeavia määritelmiä. Tuloksellisuuden 

viitekehyksessä vaikuttavuus (effectiveness) nähdään tuotosten tai vaikutusten (im-

pacts/effects) ja asiakastarpeen välisenä suhteena, ja laajemmin palvelutuotannon ky-

kynä saavuttaa sille asetetut tavoitteet (Sillanpää 2016, s. 11,13). Suomalainen Duode-

cim Terveysportin lääkärisanakirja määrittelee vaikuttavuuden (effectiveness) seuraa-

vasti: ”hoidon tai toimenpiteen vaikutus todellisessa tilanteessa” (Duodecim Ter-

veysportti 2020). Vaikuttavuusketjumallin eli input-output-outcome-impact-mallin (IOOI) 

mukaisesti vaikuttavuus (impact) nähdään hieman laajemmin, jolloin sanalla tarkoitetaan 

ihmisten hyvinvointia ja yhteiskunnallista hyötyä ilmentäviä mitattavia asioita, joihin liittyy 

yhteisiä tavoitteita (Helikoski et al. 2018; Stiftung 2010) eli vaikuttavuutta tarkastellaan 

laajemmin vaikuttavuuden tasojen välillä.  

 

Pitkänen et al. 2020 (s. 11) taas toteavat vaikuttavuuden olevan ”palvelutuotannolla ai-

kaansaatu myönteinen muutos asiakkaan terveydessä, toimintakyvyssä tai hyvinvoin-

nissa.” Myönteisillä muutoksilla voidaan IOOI-mallin mukaisesti tarkoittaa vaikutuksia 

(Helikoski et al. 2018, s. 6), joten vaikuttavuus voidaan nähdä koostuvan myönteisistä 

vaikutuksista. OECD (2010, s. 24) määrittelee vaikuttavuuden (impact) tarkoittavan 

myös negatiivisia vaikutuksia ja on siten laajempi määritelmä. Tässä tutkimuksessa vai-

kuttavuuden ajatellaan kuitenkin koostuvan myönteisistä vaikutuksista. 

 

Porter (2010) määrittelee arvon eli kustannusvaikuttavuuden (value) seuraavasti: “Value 

defined as the health outcomes achieved per dollar spent.” Porter esittää terveydenhuol-

toon keskeiseksi tavoitteeksi arvon, jossa terveysvaikutukset yhdessä (health outcomes) 

ovat suhteessa kustannuksiin. Suomalaisessa terminologiassa Porterin määrittelemä ar-

voperusteinen terveydenhuolto (Value-Based Healthcare) on käännettynä ja tulkittuna 

kontekstissaan suomeksi vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto (Pitkänen et al. 2020 

s. 17). Yksittäisten terveysvaikutuksien summa ”health outcomes” ymmärretään tässä 

tutkimuksessa termillä ”vaikuttavuus” ja ”arvo” kustannusvaikuttavuutena. Lähteestä riip-

puen englanninkielisiä vastineita vaikuttavuudelle ovat siis impact, effectiveness ja 
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health outcomes. Käsitteiden moninaisuus paljastaa vaikuttavuuden määrittelyn olevan 

osin jäsentymätön.  

 

Vaikuttavuusketjuajattelussa vaikuttavuus muodostuu ketjumaisesti joskus pitkänkin 

ajan kuluessa. Helikoski et al. (2018 s. 6) kuvailee IOOI mallin mukaisen yhteiskunnalli-

sen vaikuttavuuden (impact) syntyvän vaikutuksista (outcomes) eli konkreettisista muu-

toksista keskipitkällä, 3-6 vuotta kestävällä tai pitkällä, yli 6 vuotta kestävällä aikavälillä. 

Myös OECD (2010) määrittelee vaikuttavuuden syntyvän pitkällä aikavälillä, mutta tark-

koja aikamääreitä ei anneta. Tuloksellisuuden viitekehyksessä aikaperspektiivi on otettu 

huomioon eri aikavälin vaikutuksilla (outcome) joita Poister et al. (2014 s. 55) esittää 

olevan kolmea lajia: välittömiä, keskipitkän aikavälin, sekä pitkän aikavälin vaikutuksia. 

Vaikuttavuuden luonne on siten usein pitkän ajan kuluessa määräytyvä, mutta sillä voi 

olla myös nopeammin näkyviä komponentteja, jolloin puhutaan yleisesti vaikutuksista.  

 

Tuloksellisuuden viitekehyksessä (Poister et al. 2014, s. 55) ero vaikutusten (outcome) 

ja vaikuttavuuden (impact) välillä näyttäytyy häilyvänä, koska pitkän ajan vaikutuksiin 

katsotaan kohdistuvan vaikutteita ympäristöstä. Selkeyden vuoksi tässä tutkimuksessa 

vaikutukset ja vaikuttavuus erotellaan laajuuden ja aikaperspektiivin mukaan siten, että 

vaikutukset (outcome) tapahtuvat yleisimmin lyhyellä aikavälillä ja ovat edellytyksenä 

vaikuttavuudelle, kun taas vaikuttavuus on yleisimmin pidemmällä aikavälillä muodostu-

vaa suurempaa hyötyä (Helikoski et al. 2018; Stiftung 2010; OECD 2010). Tässä tutki-

muksessa tuloksellisuuden viitekehys ymmärretään IOOI-mallin sisältäväksi viiteke-

hykseksi, jolloin vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus asettuu tuloksellisuuden viiteke-

hyksessä Kuvan 2 mukaiseksi.  

 

Kuvassa 2 esitetään myös tuottavuus, suorituskyky ja kannattavuus, joita ei käsitellä 

tässä tutkimuksessa. Tuottavuus kuvaa tuotosten ja panosten suhdetta, eli sitä, kuinka 

paljon panoksia eli resursseja tarvitaan ulostulon aikaansaamiseksi (Klemola 2015, s. 

37). Suorituskyky kuvaa prosessin ”hyvyyttä” eli kuinka tehokkaasti resursseja hyödyn-

netään (Jääskeläinen 2010). Kannattavuus taloudellisena mittarina kuvaa tuotoksista 

saatavien tuottojen suhdetta panosten hintaan (Sillanpää 2016, s. 10). Kustannusvaikut-

tavuus sen sijaan kuvaa vaikutuksista muodostuvaa hintaa vaikuttavuudelle (Porter 

2010). 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena on vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus, 

jolloin tuloksellisuuteen linkittyviä muita näkökulmia ei erityisesti tarkastella. IOOI-mal-
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lissa ja tuloksellisuuden viitekehyksessä vaikutuksia (outcomes) luovat yksittäiset mitat-

tavat ulostulot tai teot (output), jotka taas vaativat toteutuakseen resursseja tai panoksia 

(Input) (Heliskoski et al. 2018 s. 6, Stiftung 2010 s. 21) 

 

Kuva 2. Tuloksellisuuden viitekehys IOOI-malliin yhdistettynä, sekä viitekehyk-
seen liittyviä käsitteitä. Punaisella merkittyjä ei käsitellä tässä tutkimuksessa 

(Mukaillen Sillanpää 2016, s. 11; Porter 2010; Stiftung 2010, s. 21) 

Stiftung (2010) esittämä IOOI-malli ei kuitenkaan ota erityisesti huomioon prosessia tai 

toimintaa, jolla resursseista (input) muodostetaan ulostuloja (output). Sen sijaan tulok-

sellisuuden viitekehyksessä eritellään prosessi, jonka seurauksena ulostulot (output) 

syntyvät (Sillanpää 2016, s. 10-13; Jääskeläinen 2010, s. 5-8)  

 

OECD:n (2010) arvioinnin ja resurssipohjaisen hallinnan sanastossa määritellään input-

output-outcome-impact mallin osat sekä ”activities”, joka vastaa tuloksellisuuden sisältä-

mää prosessia resurssien ja tekojen välillä. Myös Poister (2014) kuvaa tuloksellisuuden 

viitekehyksessä panosten muodostavan ulostuloja väliin tulevien toimintojen (program 

activities) kautta. Kuvassa 3 kuvataan vaikuttavuusketjun eri vaiheen termit IOOI-mallilla 

täydennetyssä tuloksellisuuden viitekehyksessä. Kuvassa näkyvät toiminta- ja tavoite  

-nuoli (mukaillen Helikoski et al. 2018) kuvaavat vaikuttavuustavoitteen olevan lähtökoh-

tana vaikuttavuuden syntymiselle, mutta vaikuttavuuden muodostuminen käytännössä 

ja ajallisesti alkaa ketjun alkupäästä panoksista. 

 

Silvennoinen-Nuora (2010 s. 310) kuvaa vaikuttavuuden tarkoittavan ”palvelujen ja pal-

veluprosessien tai kokonaisten palvelujärjestelmien kykyä saada aikaan haluttuja vaiku-

tuksia”. Kuvassa 3 haluttuja vaikutuksia kuvataan tavoitenuolella. Tavoitteilla on keskei-

nen asema vaikuttavuuden luomisessa: aluksi asetetaan vaikuttavuustavoite, joka mää-

rittää vaikutustavoitteet, jonka perusteella taas luodaan tuotoksia koskevat tavoitteet ja 
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tämän perusteella lopulta voidaan määritellä tavoitteet panoksille ja resurssien käytölle. 

(Helikoski et al. 2018 s. 5) Toiminta-nuolen mukaisesti konkreettinen vaikuttavuus syntyy 

pitkällä aikavälillä päinvastaiseen suuntaan kuin tavoitteen muodostaminen (Helikoski et 

al. s. 6).  

 

 

 

(Stiftung 2010) 

Inhimillisiä, ta-
loudellisia ja 
materiaalisia re-
sursseja, joilla 
pyritään yhtei-
sesti sovittuihin 
tavoitteisiin. 

Ei määritellä. Yhteisten tavoit-
teiden toteutta-
mista käytän-
nössä. Sisältää 
esimerkiksi toi-
menpiteitä, mit-
tausta ja saavu-
tuksia. 

Välittömät vaiku-
tukset, joita 
ulostulon toimet 
aiheuttavat. 

Muutoksia yh-
teiskunnassa ja 
organisaa-
tioissa, jotka pe-
rustuvat yhtei-
sesti tavoiteltui-
hin asioihin. 

(Sillanpää 2016) 

Henkilökunta, 
edellytykset, asi-
akkaat, aika. 

Muutosprosessi, 
jossa resurssit 
muutetaan ulos-
tuloiksi. 

Tuotteet ja pal-
velut. 

Asiakkaiden ja muiden sidosryh-
mien kokemat hyödyt. 

(OECD 2010) 

Taloudellisia, In-
himillisiä ja ma-
teriaalisia re-
sursseja, joita 
käytetään inter-
ventioiden kehit-
tämiseen. 

Toimia, kuten 
rahoituksia, tek-
nistä konsultoin-
tia, tai muuta re-
surssien hyö-
dyntämistä, joilla 
resursseista 
saadaan tekoja. 

Tuotteita, kau-
pallisia hyödyk-
keitä ja palve-
luita, joita syntyy 
intervention ke-
hittämisestä. 
Saattaa sisältää 
muutoksia, joita 
tarvitaan vaiku-
tuksen syntymi-
seen. 

Intervention 
ulostulojen vai-
kutuksia lyhyellä 
tai keskipitkällä 
aikavälillä. 

Kehitetyn inter-
vention positiivi-
sia ja negatiivi-
sia, ensisijaisia 
ja toissijaisia pit-
kän aikavälin 
vaikutuksia, 
suoraan tai epä-
suorasti, tarkoi-
tetusti tai tarkoit-
tamatta. 

Kuva 3. Vaikuttavuusketjun osien määrittely IOOI-mallilla täydennetyssä tulokselli-
suuden viitekehyksessä (Mukaillen Stiftung 2010 s. 21; OECD 2010; Sillanpää 

2016 s. 11; Helikoski et al. 2018 s. 5) 

Porterin (2010) vaikuttavuusperusteisen terveydenhuolto sisältää aina kustannusten tar-

kastelun. Myös tässä tutkimuksessa vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja terveydenhuol-

lon järjestämisessä ja johtamisessa kustannukset nähdään oleellisena osana, jota tar-

kastellaan lisää alaluvussa visio ja strategia vaikuttavuusperusteiselle sosiaali- ja tervey-

denhuollolle 

Panos
(Input)

Prosessi
(Activities/

Process)

Tuotos
(Output)

Vaikutus
(Outcome)

Vaikuttavuus
(Impact,

effectiveness, value)

Toiminta 
 Tavoite 
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2.1.2 Kompleksisuusteoreettinen lähestyminen 

Systeemi ja kompleksisuusteorioiden lisäarvo tässä tutkimuksessa on ajattelutapa, jonka 

kautta pyritään ymmärtämään vaikuttavuuden syntymekanismia ja laajan sote-toimin-

taympäristön dynamiikkaa vaikuttavuuden syntymisessä. Systeemiteoreettinen lähesty-

minen voi auttaa osoittamaan perinteisten ajattelumallien puutteita, rohkaista tieteiden-

väliseen tutkimukseen, yhdistää ekosysteemiin sosioekonomisen järjestelmän näkökul-

man sekä auttaa kehittämään suunnitteluprosesseja ja markkinoiden mekanismien arvi-

ointimalleja (Hodgson 1987).  

 

Alun perin biologiasta peräisin oleva systeemiteoria (Ståhle 2004) ja siitä kehitetty komp-

leksisuusteoria toimii ajattelun työkaluna ja taustavaikuttajana esimerkiksi, kun mietitään 

potilaan ja lääkärin välistä keskinäistä riippuvuutta tai yhteistoiminnassa kehittymistä, 

yhteisevoluutiota (Sturmberg et al. 2014). Kun ajattelua voidaan jäsentää yleisillä sys-

teemin toiminnan periaatteilla, voidaan hahmottaa paremmin IOOI-mallin mukaista vai-

kuttavuusketjun muodostumista ymmärtämällä kontekstin toimintalogiikkaa. Tietojohta-

minen voidaan myös nähdä toimintana, joka pyrkii luomaan systeemiin järjestystä (Ru-

benstein-Montano 2001).  

 

Systeemiteoria on johtanut kompleksisuusteoriaan, jonka käsitteistö on paljolti sama 

(Phelan 1999) Systeemiteoria voidaan jakaa kolmeen paradigmaan, jotka ovat suljetut 

systeemit, avoimet systeemit, sekä dynaamiset systeemit, joista viimeinen kuvaa komp-

leksisuusteoreettista näkemystä korostaen systeemin sisäänrakennettua potentiaalia, 

kykyä itseorganisoitua, uudistua, mutta myös epäjatkuvuutta, ennakoimattomuutta ja 

paikkariippumattomuutta (Ståhle 2004). Kompleksisuus-termillä voidaan viitata kohdeil-

miön ominaisuuteen tai havainnoijan kykyyn nähdä monimutkaisia riippuvuussuhteita, 

mutta usein kompleksisuudella viitataan systeemiin, jossa on paljon keskinäisissä vuo-

rovaikutussuhteissa olevia toimijoita, joiden käyttäytymisen ymmärtäminen on haasta-

vaa (Laihonen 2009, s. 91). Vaikuttavuuden syntyminen ja tunnistaminen sote-systee-

missä sopii näihin kuvauksiin. 

 

Systeemi- ja kompleksisuusteoriassa kyseessä on ennemmin tutkimusfilosofinen lähes-

tymistapa tai ajattelutapa, kuin teoria, joka sisältää erilaisia koulukuntia ja näkemyksiä 

systeemien luonteesta, ja joka kehittyy koko ajan (Sturmberg 2014). Myös esimerkiksi 

Mitleton-Kelly (2013) toteaa, että kompleksisuus ei ole metodologia tai joukko työkaluja 

vaan kyseessä on ajattelutapa ja keino hahmottaa maailmaa. Kompleksisen ajatteluta-
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van mukaan ei ole järjestyksessä ja kontrolloitavissa olevaa todellisuuden perusluon-

netta, mutta ajattelutapa tarjoaa tavan havaita ja tunnistaa kaiken taustalla olevia malleja 

järjestyksestä, sekä tuo esiin nykyisiä ja tulevia kehitysmahdollisuuksia. Näiden kehitys-

mahdollisuuksien ymmärtäminen mahdollistaa myös niiden valjastamisen käyttöön. Toi-

saalta kehitysmahdollisuuksiin liittyvät interventiot itsessään aiheuttavat odottamatonta 

itseorganisoituvaa käytöstä. (Tenbensel 2013, Kuhn 2009 mukaan) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto voidaan jakaa useisiin eri tasoihin, joita voidaan tarkastella 

yleisellä systeemiteoreettisella mallilla ja sen johdannaisteorioilla ja malleilla, kuten 

kompleksisuusteorioilla (Sturmberg et al. 2014). Kompleksisuusteoreettisessa kirjalli-

suudessa terveydenhuollon tarkastelu on osoittautunut suosituksi aiheeksi, joka on ke-

hittynyt jatkuvasti (Paley 2010). Laihonen (2009, s. 110) kuvaa kompleksisuusperustei-

sen terveydenhuollon käsitteen korostavan toimijoiden vuorovaikutusta ja kytkeytynei-

syyttä terveyspalveluiden organisoinnissa. Hänen mukaansa (s. 120) kompleksisessa 

järjestelmässä toimijoiden väliset suhteet tai tietovirrat voidaan nähdä avaimena koko-

naistoiminnan ymmärtämiselle. Laihosen (s. 121) mukaan Taulukossa 1 kuvatut komp-

leksisuusteoreettiset käsitteet itseorganisoituminen, monimuotoisuus, kytkeytyneisyys 

sekä vuorovaikutus ja yhteisevoluutio vaikuttavat soveltuvan terveydenhuollon toimin-

taympäristön kuvaamiseen. 

 

Kompleksisuusteorian sisällä on vielä lisäksi muita näkemyksiä, joiden kautta organisaa-

tioita voidaan tarkastella (Mitleton-Kelly 2003). Terveydenhuollon näkökulmasta komp-

leksisuusteoreettinen tiede on korostanut näkemystä monimutkaisista mukautuvista jär-

jestelmistä (Complex Adaptive Systems, CAS), joka voidaan määritellä kokoelmana mo-

nia epälineaarisesti vuorovaikuttavia erilaisia toimijoita (agents), joihin ei kohdistu ulko-

puolista ohjausta (Sturmberg et al. 2014). Toimijat (agents) ovat monimuotoisia ja erilli-

siä, kykenevät oppimaan, sekä saavuttamaan toisensa ja koko systeemin (McDaniel et 

al. 2009). CAS tutkimuksessa on korostunut terveydenhuollon uudistuksien ja tulevai-

suuden tarkastelu (Sturmberg et al. 2014). Laihosen (2009 s. 121) esittämät kompleksi-

suuden keskeiset käsitteet, jotka hahmottavat systeemien toimintalogiikkaa ja vaikutta-

vuuden syntymistä monimutkaisessa systeemissä, ovat osin päällekkäisiä CAS käsittei-

den kanssa, jotka molemmat on esitetty taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Kompleksisuusteorian ja siihen liittyvän CAS-ajattelusuuntauksen 
(Complex Adaptive Systems) keskeisiä käsitteitä (Laihonen 2009; Sturmberg et al. 2014) 

Ominaisuus Kuvaus 

Monimuotoisuus 
(Laihonen 2009 s. 99) 

Kuvaa systeemin erilaisuuden määrää sisäisenä, esi-
merkiksi työntekijöiden, tai ulkoisena, toimintaympäristön 
monimuotoisuutena. 

 

Kytkeytyneisyys 
(Laihonen 2009 s. 100) 

Systeemin eri tason osat ovat verkottuneita ja toisis-
taan eri tavoilla ja riippuvaisia ja jatkuvassa muutoksessa. 
Muutokset yhdessä toimijassa heijastuvat muihin. 

 

Vuorovaikutus 
(Laihonen 2009 s. 99-100) 

Mahdollistaa kytkeytymisen, vuorovaikutusverkostot 
ja kompleksisuuden syntymisen: mitä enemmän vuoro-
vaikutussuhteita, sen enemmän erilaisuutta ja monimut-
kaisuutta.  

 

Itseorganisoituminen (Self- 
organization) 
(Strumberg et al. 2014; Laihonen 
2009 s. 102) 

Itseorganisoituminen on prosessi, jossa jonkinlainen 
yleinen järjestys tai yhteistyö vaihtuu aikaisemman seka-
sortoisen vuorovaikutuksen tilalle. Systeemiin muodostuu 
spontaanisti järjestäytyneitä rakenteita. 

 

Yhteisevoluutio  
(Coevolution) 
(Strumberg et al. 2014; Laihonen 
2009 s. 105) 

Yhteisevoluutio on muutosta, jonka on aiheuttanut 
muutos toimijan suhteessa toiseen. Toimijat vaikuttavat 
toistensa kehitykseen ja valintojen mahdollisuuksiin. Or-
ganisaatioilla tiedonkulku korostuu. 

 

Epälineaarisuus (Nonlinearity) 
(Strumberg et al. 2014) 

Epälineaarisessa tilanteessa tuotos (output) ei ole 
suoraan verrannollinen panokseen (input). 

 

Houkuttelevuustekijä 
(Attractor) 
(Strumberg et al. 2014) 

Piste, jota kohti muuttuja liikkuu dynaamisen systee-
min voimien ajamana. Muuttuu ajan kuluessa. 

 

Avoimuus toimintaympäristölle 
(Openness to environment) 
(Strumberg et al. 2014) 

Systeemit ovat jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa 
ympäristönsä kanssa. Tapahtuu esimerkiksi materiaa-
lien, ihmisten, pääoman ja tiedon vaihdantaa. 

 

Emergenssi / ilmaantuminen 
(Emergence) 
(Strumberg et al. 2014) 

Emergenssi on systeemin luonne, joka kuvaa systee-
min ja sen rakenteiden muutosta. Systeemi on jatkuvassa 
muutoksen tilassa, jossa syntyy uusia asioita ja vuorovai-
kutusta jatkuvasti. 

 

Rakenteellinen vuorovaikutus 
(Pattern of interaction) 
(Strumberg et al. 2014) 

Kaikissa järjestelmän osissa on ennustettavissa olevia 
toistuvia prosesseja. 

Sopeutuminen ja evoluutio 
(Adaptation and evolution) 
(Strumberg et al. 2014) 

Sopeutuminen on muutosprosessi, joka johtuu ympä-
ristön muutoksista. 

Tässä tutkimuksessa käytetään kompleksisuusteorian mukaista ajattelutapaa vaikutta-

vuuden muodostumisen ja tietojohtamisen ymmärtämisen tukena – vaikuttavuus syntyy 

monimutkaisessa ja monitoimijaisessa systeemissä pala palalta IOOI-mallin ja tuloksel-

lisuuden viitekehyksen mukaisesti. Vaikuttavuuden kannalta keskeistä on ymmärtää, 

että pieni muutos systeemissä voi aiheuttaa suuren vaikutuksen ja toisinpäin (Lilrank et 

al. 2019; Sturmberg et al. 2014).  
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Kompleksisuusteoreettisessa näkemyksessä terveyden muodostaminen on nähty pro-

sessina, jossa rakennetaan eheyttä (wholeness), kuulemisen dynamiikkaa (consultation 

dynamics) ja vaikutuksia (outcomes) (Egnew 2005, Innes et al. 2005, Kernick 2006). 

CAS näkökulman käsitteistä erityisesti rakenteellinen vuorovaikutus on yhteydessä vai-

kuttavuuden syntymiseen: vuorovaikutuksen rakenteellisuuden tutkiminen helpottaa vai-

kutuksien tunnistamista. Vaikutuksia voidaan tunnistaa myös erilaisia palautekehiä 

(feedback loops) tutkimalla. Systeemissä useiden erilaisten toimijoiden (agents) yhteen-

liittymät voivat johtaa samoihin vaikutuksiin, mutta keskenään samanlaisten toimijoiden 

yhteenliittymät voivat johtaa keskenään erilaisiin vaikutuksiin. Houkuttelevuustekijät ra-

joittavat käyttäytymisen monimuotoisuutta ja rajoittavat tai vastustavat vaikutuksien syn-

tymistä. (Sturmberg et al. 2014)  

 

Vaikutuksien tunnistamisessa järjestelmän pilkkominen osiin voi auttaa hahmottamaan 

vaikutusten syntymistä. Vaikuttavuuden näkökulmasta tässä tutkimuksessa käytetään 

kolmitasoista jakoa yhteiskunnalliseen (makro-), palveluiden järjestäjän (meso-) ja pal-

veluntuottajan tai teknologian (mikro-) tasoon (Lilhammer 2020; Pitkänen et al. 2018).  

Sosiaali- ja terveydenhuollon ekosysteemi voidaan kuitenkin jakaa useampiinkin eri ta-

soisiin tapahtumaympäristöihin eli konteksteihin (Tenbensel 2013). Eri konteksteissa on 

niille tyypillisiä mekanismeja, jotka voivat lisätä vaikuttavuutta (Lilrank et al. 2019, ss. 39-

52). Terveydenhuollon malleja tulisi kehittää kiinnittämällä huomiota kehämäisiin syy-

yhteyksiin eli palautekehien tutkimiseen, itseään vakauttavien tai vahvistavien rakentei-

den selvittämiseen sekä huoltaa havaittavissa olevia rakenteita päämäärätietoisesti ke-

hittäen vaikuttavuutta vaikutusten kautta. (Sturmberg 2003; Kernick 2003) Positiiviset 

vaikutukset nähdään olevan vahvasti sidoksissa myös uuden toiminnan implementoinnin 

tasoon perusterveydenhuollossa, jossa tarkoituksenmukaisuus ja saavutettavuus ovat 

tavoitteena (Sturmberg et al. 2014).  

 

Esimerkki systeemin toiminnan jäsentämisestä ja tapahtumaympäristön tasoista on Lil-

rank et al. (2019 s. 41) esittämä systeemiteorian pohjalta esitetty näkemys sosiaali- ja 

terveydenhuollon seitsemästä tasosta (Kuva 4), jotka ovat ylimmältä tasolta lähtien kan-

sallinen terveyspolitiikka ja infrastruktuuri, alueellinen palvelujärjestelmä, tuotantoyk-

sikkö, tuotantoresurssi, potilasprosessi, diagnostiikka ja hoitosuunnitelma sekä viimei-

senä ihmisen biokemialliset mekanismit. Nämä voidaan jakaa vaikuttavuuden kolmelle 

tasolle kuvan mukaisesti. 
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Kuva 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon systeemin 7-tasoinen jaottelu yhdistettynä 
vaikuttavuuden tasoihin (Mukailtu Hörhammer 2020; Pitkänen et al. 2018 

Lilrank et al. 2019, s. 41) 

Lilrank et al. (2019, s. 40-41) kuvaa, että jokaisella tapahtumaympäristöllä on sisääntulo 

eli panokset (input) ja ulostulo eli tuotokset (output), jotka ovat niitä mitattavia asioita, 

joita saadaan sisääntulon kautta alemman tason tapahtumaympäristöstä, ja joita ulostu-

lon kautta syötetään seuraavan tason ympäristöön. Tuloksellisuuden viitekehyksen mu-

kaisesti voidaan välissä ajatella olevan prosessi. Tämä prosessi voi sisältää esimerkiksi 

päätöksentekomekanismeja, resurssien järjestelyä tai määritellyllä hoitopolulla etene-

mistä (Lilrank et al. 2019 s.41) Systeemi- ja kompleksisuuspohjaisen ajattelun mukai-

sesti tapahtumaympäristössä ilmenee myös tuntemattomia mekanismeja. Kukin tapah-

tumaympäristön taso voidaan ajatella mustana laatikkona, johon panokset (input) syöte-

tään ja ulos tulee tuotos (output), mutta sisäisiä mekanismeja, miksi jokin tuotos tuli, ei 

tunneta. Mustia laatikoita on tasomallissa useita sisäkkäisiä ja ne muodostavat keske-

nään hierarkian, joiden välillä vaikutukset myös kulkevat ja muodostavat ketjuja. (Lilrank 

et al. 2019 ss. 40-42) Nämä ketjut voivat muodostaa vaikuttavuutta esimerkiksi Pitkänen 

et al. (2020, s. 17) mukaisesti aikaansaamalla myönteisiä muutoksia asiakkaan tervey-

dessä, toimintakyvyssä tai hyvinvoinnissa. 
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2.2 Vaikuttavuusperusteisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa 

Tässä tutkimuksessa vaikuttavuutta lähestytään systeemiajattelun ja kompleksisuusteo-

reettisen ajattelutavan pohjalta ilmiölähtöisesti ja nähdään vaikuttavuus ja kustannusvai-

kuttavuus osana tuloksellisuutta. Kun vaikuttavuudessa huomioidaan kustannukset sekä 

ajatellaan vaikuttavuuden olevan sosiaali- ja terveydenhuollon keskeinen tavoite, voi-

daan sosiaali- ja terveydenhuoltoa kutsua vaikuttavuusperusteiseksi (Pitkänen et al. 

2020 s. 11; Porter & Lee 2013). Ajatus vaikuttavuusperusteisesta terveydenhuollosta on 

toiminut usean maan, Suomi mukaan lukien, terveydenhuollon uudistustyön ja kehittä-

misen taustalla viime vuosina (Katso esimerkiksi Pitkänen et al. 2020; The Economist 

2016; Porter & Kaplan 2013)  

2.2.1 Vaikuttavuusperusteisuuden määrittely 
 

Kun sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjataan luomaan kustannusvaikuttavuutta eri tasoille, 

puhutaan vaikuttavuusperusteisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta (Pitkänen et al. 2020 

s. 11; Pitkänen et al. 2018). Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon keskeisin ajatus 

on terveysvaikutuksien ja niihin kohdistuneiden kustannusten mittaaminen ja yhdistämi-

nen kustannusvaikuttavuudeksi, jossa visio ja strategia ohjaavat toimintaa (Porter & Lee 

2013, Porter 2010). Porterin ja Porterin et al. käyttämä termistö painottaa asiakaskoh-

taista kustannusvaikuttavuutta. Suora suomennos olisi ”arvoperusteinen” (value-based 

healthcare), mutta Suomessa on vakiintumassa termi ”vaikuttavuusperusteinen”, joka 

toisin kuin Porter, ottaa terveydenhuollon lisäksi tarkasteluun myös sosiaalihuollon pal-

velut. Sosiaalipalvelut voidaan kuitenkin ottaa tarkasteluun mukaan (Pitkänen et al. 

2018).   

 

Vaikuttavuusperusteisessa systeemissä vaikuttavuuden tarkastelussa mukaan otetaan 

kustannukset, jota korostetaan puhumalla kustannusvaikuttavuudesta. Termejä kustan-

nusvaikuttavuus ja vaikuttavuus käytetään myös ristiin tai toistensa synonyymeinä: ”ter-

miä kustannusvaikuttavuus voidaan käyttää erityisesti silloin, kun kustannuspuolta halu-

taan korostaa.” (Pitkänen et al. 2020 s. 11) Lähtökohtana vaikuttavuusperusteiselle jär-

jestelmälle on yhteisen strategian luominen sidosryhmien kesken, jossa yhdessä pyri-

tään kohti kustannusvaikuttavuutta (Porter 2009, Porter & Lee 2013)  
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2.2.2 Visio ja strategia vaikuttavuusperusteiselle sotelle 

Vaikuttavuuden mittausta ohjaava visio ja strategia ovat keskeisen tärkeässä roolissa, 

kun vaikuttavuusperusteista sosiaali- ja terveydenhuoltoa rakennetaan (Katso esimer-

kiksi Pitkänen et al. 2020, s. 87; Torkki et al. 2017, s. 17; Klemola et al. 2014; Porter & 

Lee 2013; Porter 2009). Yksittäisten palveluiden mittaamisen lisäksi tulisi havainnoida 

koko systeemiä: mittaaminen ja arviointi on haasteellista, jos ei ole toimintaa määrittäviä 

yhteisiä tavoitteita (Porter 2010; 2009). Visio vastaa siihen, mitä halutaan olla tulevai-

suudessa ja mitä yritetään saavuttaa, kun taas strategia näyttää toiminnan suunnan sekä 

priorisoi ja karsii epäolennaista toimintaa usein kauaskantoisilla ja tarvittaessa tarkentu-

villa suunnitelmilla. Strategia on siis suunnitelma, kuinka visioon päästään. (Laaksonen 

et al. 2009) Tässä tutkimuksessa visiota ja strategiaa käsitellään palveluiden järjestäjän 

ja palvelupolkujen (meso-) tasolla: visiona on vaikuttavuusperusteiseen sosiaali- ja ter-

veydenhuoltoon siirtyminen mahdollisimman järkevällä, strategian ohjaamalla tavalla.  

 

Meso-tason vaikuttavuudella voidaan nähdä olevan vahvat kytkökset myös sekä yhteis-

kunnalliseen (makro-) että palveluntuottajien ja teknologioiden (mikro-) tasolle. Vaikutta-

vuuden tarkastelussa palvelun järjestäjän tasolla vaikutustavoitteet tulisi rakentaa sekä 

yksittäisiin toimenpide, hoito- ja kuntoutustapahtumiin, sekä kriittisiin menestystekijöihin, 

jotka tulisi olla sidottu strategiaan ja visioon (Silvennoinen-Nuora 2010, s. 6). Makrotason 

vaikuttavuuteen tähdätään ohjaamisen keinoin, joka perustuu tavoitteisiin ja niiden väli-

tavoitteisiin, sekä näiden toteutumisen seuraamiseen mittariston avulla. Normiohjaus kä-

sittelee säädösten toimivuutta ja sopimusperusteita, resurssiohjaus painottaa resurssien 

jakamista vaikuttavuuden perusteella ja informaatio-ohjaus keskittyy toiminnan ja tavoit-

teiden muokkaamiseen tiedon keräämisen ja jakamisen avulla (Pitkänen et al. 2020, s. 

12): 

 

Porterin (2009) mukaan terveydenhuollon yhteisenä visiona tulisi olla siirtyminen kohti 

vaikuttavuusperusteista ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, jossa potilaille tehdään 

terveydenhoitosuunnitelmat, joiden toteutumisen seuranta on mieluiten yhden organi-

saation vastuulla. Porter & Lee (2013) korostavat että kyseessä on uudentyyppinen tapa 

johtaa. Keskeistä on siirtyä määrä- ja suoriteperusteisesta järjestelmästä vaikuttavuus-

perusteiseen järjestelmään (Porter & Kaplan 2016). Parhaimmillaan strategia nähdään 

toimintaa vahvasti ohjaavana viitekehyksenä, joka tarjoaa niin organisaation työnteki-

jöille, johtajille ja poliittisille päättäjille työkaluja ja perusteluja tukemaan omaa toimintaa 

(Syrjänen et al. 2019). Muutos vaikuttavuusperusteiseen järjestelmään on hidasta ja työ 
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täytyisi aloittaa tärkeimmiksi valittujen kliinisten hoitopolkujen mittausjärjestelmistä (Por-

ter 2009). Tämä työ on sittemmin aloitettu niin Suomessa kuin muissakin maissa (katso 

esimerkiksi Torkki et al. 2017; The Economist 2015). Taulukossa 2 kuvataan Porterin 

(2009) ehdottamia keskeisiä strategisia kehityskohteita vaikuttavuusperusteiseen ter-

veydenhuoltoon siirtymisessä, jotka yhtä lailla pätevät myös sosiaalipalveluihin (Pitkä-

nen et al. 2018).  

Taulukko 2. Strategisia kehityskohteita siirtymisessä kohti vaikuttavuusperusteista 
terveydenhuoltoa meso- eli palveluiden järjestäjän tasolla (Porter 2009). 

Kehityskohde Toimenpiteet 

Vaikutusten mit-
taaminen 

Vaikutusten mittaaminen levitetään terveydenhuollon käytännöksi, pakol-
liseksi jokaiselle palveluntuottajalle ja kaikkiin kliinisiin palveluketjuihin, 
palveluketjujen kaikkiin vaiheisiin eikä vain yksittäisiin interventioihin. Nä-
kökulman tulee olla niin laaja, että työ ei jää vain yksittäisten prosessien 
mallinnukseen. Siirtymävaiheena kohti vaikuttavuusperusteista tervey-
denhuoltoa voi olla, että jokainen palveluntuottaja velvoitetaan raportoi-
maan potilaiden kokemukset tai lukumäärä jokaista kliinistä toimenpidettä 
kohti, jolloin mielessä pysyy tavoite vaikuttavuusperusteisuudesta. 

 

Ennaltaehkäisy Selvitetään, kuinka ennaltaehkäisevä terveydenhuolto voidaan organi-
soida, miten hyvinvointia lisätään ja kuinka rutiininomaiset peruspalvelut 
järjestetään. 

 

Keskittäminen Noudatetaan yhden luukun periaatetta: luodaan keskenään paremmin in-
tegroituja yksiköitä niin, että niissä voidaan hoitaa koko palveluketju alusta 
loppuun koordinoidusti. Tällaiset yksiköt voivat sisältää avohoitoa, sairaa-
lahoitoa, testausta, koulutusta ja kuntoutusta samassa fyysisessä, virtu-
aalisessa tai näiden yhdistelmästä muodostuvassa ympäristössä. 
 

Palveluketjujen 
muodostaminen 

Rakennetaan järjestelmä, jossa palvelut ryhmitellään vaikuttavuusnäkö-
kulmasta: Luodaan palveluketjusuosituksia ja käytäntöjä. Palkitaan palve-
luntuottajia, jotka haluavat luoda kustannusvaikuttavia palveluita. Koordi-
noidusti ohjatuilla palveluketjuilla tulee olla myös vastuu komplikaatioista 
sekä niiden arvioinnista ja osoittamisesta. 

 

Vaikuttavuuspe-
rusteinen palkit-
seminen 

Palveluntuottajat pitäisi valita vaikuttavuusperusteisesti perustuen poti-
laille aikaansaadulle kokonaisvaltaiselle terveydelle. Parasta palvelua ai-
kaansaavien palveluntarjoajien tulisi saavuttaa siitä merkittävää hyötyä. 
Tällöin systeemin pirstoutumista tapahtuu vähemmän ja päällekkäistä 
työtä poistetaan. Tämän lisäksi asetetaan palveluiden järjestäjäorgani-
saation taholta potilaiden määrään perustuva vähimmäismäärän kynnys 
palveluntuottajille, joka ylittyessään takaa laadukkaiden palveluntuottajien 
vahvistumisen ja leviämisen, mutta poistaa palveluntuottajia, joiden toi-
minta ei ole systeemin kannalta järkevää. Samalla, kun palveluntuottajien 
määrä vähenee, tarvitaan myös epäluottamuksen tarkastelua. 

 

ICT:n monipuoli-
nen hyödyntämi-
nen 

Terveydenhuollon tietotekniikkaa, data-arkkitehtuuria, yhteisiä datan 
määrityksiä ja standardointia tulee jatkuvasti kehittää. Sähköiset potilas-
kertomukset (Electronic Health Records) hyödyttävät arvonluontia aino-
astaan, kun ne tukevat toisiinsa integroituja palveluyksiköitä ja hoitopol-
kujen mittaamista.  

 

Potilaiden vas-
tuuttaminen 

Potilaita tulee osallistaa ja vastuuttaa omasta terveydenhuollostaan. 
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Kaikki Yhdysvaltojen vakuutuspohjaiseen terveydenhuoltojärjestelmään kehitetyt Porte-

rin strategiset linjaukset eivät ole hyödynnettävissä Suomessa. Seitsemän kohtaa taulu-

kossa 2 eivät kuitenkaan ole sidottuja tiettyyn terveydenhuoltojärjestelmän toimintamal-

liin, vaan siinä esitettyjen kehityskohteitten rooli näyttäytyy yleisinä strategisina suunta-

viivoina siirtymisessä kohti vaikuttavuusperusteista sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestel-

mää. 

Porter (2009; 2010) ja Porter & Kaplan (2016) korostavat palveluketjujen luomista ja täs-

mällistä koordinointia osana kustannusvaikuttavuuden synnyttämistä. Jotta vaikutta-

vuusperusteinen terveydenhuoltojärjestelmä ja palvelujen niputus ja niiden koordinointi 

olisi mahdollista, Porter (2009) ehdottaa, että olisi hyvä olla selkeät toimijat, jotka keskit-

tyvät vaikutusten mittaamiseen ja raportointiin, ICT standardoinnin kehittämiseen ja vai-

kuttavuusperusteisen palkitsemisen kehittämiseen. Muun muassa taulukossa 2 esitetty-

jen ajatusten toimiessa pohjana Porter & Lee (2013) tiivistivät strategiset päätavoitteet 

vaikuttavuusperusteiseen terveydenhuoltojärjestelmään siirtymiselle (Kuva 5).  

 

 

 

Kuva 5. Strategia vaikuttavuusperusteiselle sotelle (Porter & Lee 2013) 

Strategian osat, jotka ovat keskenään toisiaan vahvistavassa vuorovaikutussuhteessa. 

Toiminnan ensimmäisenä vaiheena tulisi olla yhteistoiminnallisten yksiköiden organi-

sointi, jossa asiakaskeskeisellä kehittämisen kulttuurilla puretaan toiminnan siiloja tavoit-

1. Yhteistoimin-
nallisten yksiköiden 

organisointi

1. Yhteistoimin-
nallisten yksiköiden 

organisointi

2. Vaikutusten ja 
kustannusten 
mittaaminen 

potilaskohtaisesti

2. Vaikutusten ja 
kustannusten 
mittaaminen 

potilaskohtaisesti

3. Kustannusten 
kohdistaminen 

Palveluketjukohtai-
sesti

3. Kustannusten 
kohdistaminen 

Palveluketjukohtai-
sesti

4. Terveydenhuolto-
järjestelmän 

yhtenäistäminen

4. Terveydenhuolto-
järjestelmän 

yhtenäistäminen

5. 
Palvelunjärjestäjien 

vastuualueiden 
kasvattaminen

5. 
Palvelunjärjestäjien 

vastuualueiden 
kasvattaminen

6. Informaatioteknologian monipuolinen hyödyntäminen 
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teena luoda määriteltyihin asiakassegmentteihin erikoistuneita kokonaisista palveluket-

juista vastuullisia yksiköitä, joissa on sekä terveydenhuollon ammattilaisia että muuta 

henkilökuntaa. (Porter & Lee 2013) 

 

Toista vaihetta pidetään ehkä tärkeimpänä yksittäisenä vaiheena. Potilaskohtaisten ter-

veysvaikutusten ja kustannusten mittaaminen systeemissä yhtenäisillä tavoilla yhdistet-

tynä yhteistoiminnallisten yksiköiden suorituskyvyn ja laadun mittaamiseen mahdollistaa 

potilaskohtaisen vertailun sekä toiminnan vaikuttavuusperusteisen kehittämisen ja kilpai-

lun. Kolmas vaihe, kustannusten kohdistaminen palveluketjukohtaisesti on alun perin 

suunniteltu Yhdysvaltojen järjestelmään. Se tarkoittaa palvelun järjestäjän kustannusten 

kohdistamista yhteistoiminnallisten yksiköiden täyden palveluketjun mukaisesti ennalta-

ehkäisevistä palveluista erikoissairaanhoidon palveluihin. (Porter & Lee 2013) 

 

Neljännessä vaiheessa pyritään vähentämään osaoptimointia ja päällekkäistä työtä. 

Aluksi on löydettävä vaikuttavat palvelut ja asetettava niille selkeät tavoitteet. Palvelujen 

järjestämisessä tavoitellaan suurempia potilas ja asiakasmääriä harvemmissa sijain-

neissa kuitenkin suunnittelemalla ne asiakaslähtöisesti järkeville paikoille. Palvelujen si-

jaintia ja tarpeenmukaisuutta voidaan arvioida hoidon monimutkaisuuden perusteella: 

esimerkiksi rutiininomaisten erikoissairaanhoidon palvelujen siirtämistä kevyemmille tai 

alemmille palveluasteille. Alueellista yhteistyötä tulisi tehdä laajasti ja yhtenäistää palve-

lujen sisältö valtakunnan tasolla. Viidennen vaiheen mukaisesti palveluiden järjestäjien 

tulisi vastata yhtenäisten palveluiden toimittamisesta maantieteellisesti suuremmilla alu-

eilla paikallisen lähiympäristön sijaan, jotta vaikuttavuusperusteisuuteen tarvittavat poti-

las- ja asiakasmäärät voidaan saavuttaa. Viimeinen kuudes vaihe sisältää kaikkia aikai-

sempia vaiheita edistävien informaatioteknologisten ratkaisuiden kehittämisen yhtenäi-

sellä tavalla, jota avataan lisää kolmannessa pääluvussa. (Porter & Lee 2013) 

2.2.3 Vaikuttavuuden mittaaminen ja sen haasteet 
 

WHO:n määritelmän mukaan terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin tila, jonka mittaaminen on usein subjektiivista ja siten on mahdoton sanoa 

milloin ihminen olisi täysin terve (Huttunen 2018). Vaikuttavuuden mittaaminen on haas-

tavaa, koska ulostulojen ja vaikutuksien välillä on paljon epävarmuustekijöitä eikä välttä-

mättä osata tunnistaa kenen aiheuttamaa terveyshyöty lopulta on, joiden lisäksi tulisi 

mitata eritasoisia vaikutuksia eri aikaväleillä (Pitkänen et al. 2018). Vaikuttavuuden mit-

taamisessa puhutaan mittareista ja indikaattoreista. Indikaattorilla tarkoitetaan mitattua 
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asiaa, joka antaa viitteitä asian, kuten tässä tapauksessa terveyden, tilasta tai muutok-

sesta (Oxford dictionary 2020). Usein indikaattoreita käytetään kuvaamaan asioita, joita 

ei kyetä suoraan mittaamaan ja jotka ovat tarkkuudeltaan karkealla tasolla tai niitä ha-

vainnoidaan epäsuorasti, kun taas mittari on täsmällinen määre, joka vaatii ilmiön täs-

mällistä käsitteellistämistä (Torkki et al. 2017 s. 7). Sillanpää (2013) kuvaa, että vaikut-

tavuuteen kuuluu taloudellisten lukujen lisäksi laadulliset määreet ja kustannusvaikutta-

vuudessa näitä pyritään saamaan mitattavaan muotoon.  

 

Koko maailmassa ei ole vielä esimerkkitapausta, jossa vaikuttavuusperusteisuus toteu-

tuisi kaikilla tasoilla (Pitkänen et al. 2018). Yhteiskunnallisella tasolla Suomessa sote-

muutoksen valmistelutyöhön liittynyt vaikuttavuus- ja kustannustieto-ryhmä eli KUVA on 

valmistellut ehdotuksen sosiaali- ja terveydenhuollon laajasta kansallisesta mittaristosta, 

jossa ehdotettiin vaikuttavuuden mittaamisen painopisteiksi väestön hyvinvointi, tervey-

den tilan kuvaaminen, palveluiden tarpeen arviointi, palvelujen laadun, vaikuttavuuden, 

kustannusten ja tehokkuuden arviointi (Hämäläinen et al. 2019).  

 

Useissa maissa on strategisia viitekehyksiä, joihin sisältyy keskeisesti vaikuttavuuden 

edistäminen ja mittaaminen, kuten esimerkiksi Triple AIM -malli (Berwick 2008), Kana-

dan Health System Performance Measurement Framework (CIHI 2013) ja Englannin 

NHS Outcomes Framework (Cromwell & Mays 2012). Torkki et al. (2017 s. 22) kritisoivat 

kansainvälisiä malleja todeten, että ei ole olemassa yksiselitteisesti hyvin toimivaa mallia 

palvelujärjestelmän toteutukselle ja haastavaa on löytää malli, jossa vaikuttavuutta seu-

rattaisiin systeemitasolla.  

 

Tällä hetkellä palveluiden järjestäjän näkökulmasta kustannusvaikuttavuuden mittaami-

sessa asiakaskeskeisyyttä ja mittaamisen laaja-alaisuutta pidetään hyvinä peruslähtö-

kohtina (Pitkänen et al. 2018; Porter & Lee 2013). Sekä Silvennoinen-Nuora (2010, s. 

6), että Porter et al. (2016) esittävät, että vaikutuksia on mitattava tapauskohtaisesti kun-

kin diagnoosiperusteisen palvelukokonaisuuden osalta. Kullakin diagnoosiperusteisella 

hoitoketjulla on ominaispiirteensä, jotka voivat näyttäytyä eri tavoin eri konteksteissa (Sil-

vennoinen-Nuora 2010 s. 309). Käsitys vaikuttavuudesta kootaan asiakassegmentti- tai 

tautikohtaisten vaikutusmittareiden tuloksista (Porter et al. 2016; Porter 2010).  

 

Vaikka vaikuttavuuden mittaaminen ei ole vielä vakiintunut ja riippuu vaikuttavuuden ta-

sosta, näyttäisi palveluiden järjestäjän ja palveluntuottajien näkökulmasta olevan vakiin-

tumassa asiakaskeskeinen mittaamiskehikko, jossa keskeisinä mittareina ovat ainakin 

potilaan tai asiakkaan kokemuksien mittaaminen PROM- ja PREM-mittareilla (Pitkänen 
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et al. 2020, s. 20; The Economist 2019, s. 21; Pitkänen et al. 2018; Baumhauer 2016; 

Breckenridge et al. 2015). PROM (Patient Reported Outcome Measure) ja PREM (Pa-

tient Reported Experience Measure) mittarit ovat potilaan tai asiakkaan itse raportoimia 

mittareita, joista PROM-mittarin avulla mitataan vaikutustietoja, kuten toimintakykyä ja 

itse koettua terveydentilaa, joita kysytään suoraan potilaalta. PREM-mittareiden avulla 

kartoitetaan asiakaskokemusta esimerkiksi, suosittelisiko potilas palvelua muille (Pitkä-

nen et al. 2018). PREM-mittareita voidaan edelleen jakaa kahteen komponenttiin: kyse-

lyihin tyytyväisyydestä sekä kokemukseen palvelurakenteen ja prosessien toimivuu-

desta (Nilsson et al. 2016).  

 

Tällä hetkellä PREM-mittarina hyödynnetään yleisesti yksinkertaista NPS-kyselyä (Net 

Promoter Score), jossa kysytään kuinka mielellään asiakas suosittelisi palvelua muille, 

mutta myös monimutkaisempia mittareita voi olla (Pitkänen et al. 2018; Nilsson et al. 

2016). Yleiselle HRQoL:ää (Health related quality of life) mittaavalle mittarille eli PROM 

mittarille olisi kysyntää ja semmoisia on yritetty kehittää tai tunnistaa jo olemassa olevia 

tähän käyttöön sopivaksi (Pitkänen et al. 2018; Breckenridge et al. 2015). Tähän käyt-

töön esitettyjä ovat esimerkiksi: 

• EQ-5D mittaa viittä eri näkökulmaa, jotka ovat liikkuvuus, itsehoito, päivittäiset 

aktiviteetit, kipu/epämukavuuden kokemus sekä alakuloisuus/masennus (Nilsson 

et al. 2016). 

• SF-36/RAND-36 mittaa 36 kysymyksellä kahdeksaa osa-aluetta: fyysistä toimin-

taa, fyysisiä rajoitteita, kipuja, yleistä terveyttä, elinvoimaisuutta, sosiaalista toi-

mintaa, mielenterveyttä ja tunne-elämää (Nilsson et al. 2016). 

• 15D mittaa terveyttä kokonaisvaltaisesti 15:llä ulottuvuudella: liikuntakyky, näkö, 

kuulo, hengitys, nukkuminen, syöminen, puhe, eritystoiminta, tavanomaiset toi-

minnot, henkinen toiminta, vaivat ja oireet, masentuneisuus, energisyys, suku-

puolielämä ja kommunikointi (Mattsson et al. 2020). 

• EUROHIS-QOL on kahdeksan kysymyksen mittari neljästä teemasta: fyysinen, 

psyykkinen ja sosiaalinen terveys sekä toimintaympäristö (Schiavolin et al. 2015) 

Lisäksi PROMIS (Patient Reported Outcome Measurement Information System) on 

laajasti hyödynnetty työkalu PROM kyselyiden muodostamiseen, jossa on jopa sa-

toja kysymyksiä niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseen terveyteen liittyen, 

joista voidaan valita tarkoitukseen sopivat mittarit (Nilsson et al. 2016). 
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Mittareita voidaan jakaa myös esimerkiksi neljään luokkaan: potilaan raportoimiin mitta-

reihin, kliinisiin mittareihin ja toimintakykytesteihin sekä ammattilaisen raportoimiin mit-

tareihin, joiden lisäksi mitataan potilas tai asiakaskohtaisia kustannuksia ja mahdollisesti 

palvelunkäyttötietoja koko palveluketjun laajuudella (Pitkänen et al. 2020, s. 20; Pitkänen 

et al. 2018; Porter et al. 2016, Porter & Kaplan 2016). Sosiaalipalveluissa mittaamisen 

kehittäminen ei ole yhtä vahvaa kuin terveyspalveluissa, mutta vaikutuksia voidaan tun-

nistaa ja mitata rahassa esimerkiksi SROI (social return of investment) arviointimallilla. 

SROI on arviointikehikko ja päätöksenteon työkalu, jolla voidaan mitata sosiaalisia vai-

kutuksia rahallisesti ottaen huomioon erilaisia ympäristön sosiaalisia tekijöitä. (Polonsky 

& Grau 2011). Mittareita voidaan lisäksi jakaa pää- ja selittäviin mittareihin (Torkki et al. 

2017 s. 13)  

 

Porter (2010) tarjoaa yleisen mallinsa siitä (Kuva 6), miten vaikuttavuutta pitäisi mitata. 

Kolmitasoinen malli tarjoaa erään kehikon, miten mittausta tulisi toteuttaa. Kolmella ta-

solla on alatasoja mittarien kehittämisen prioriteettijärjestyksessä. 

 

Kuva 6. Porterin (2010) ehdottama viitekehys vaikutusten mittaamiselle 

International Consortium of Healthcare Outcomes Measurements (ICHOM) on kansain-

välinen organisaatio, joka on keskittynyt kokonaisvaltaisten mittaristojen luomiseen sai-

raus- ja tapahtumakohtaisesti. Järjestö pyrkii luomaan asiakassegmentti ja tautikohtaisia 

1. Henkiinjääminen sopivalla asteikolla sairauden mukaan, esimerkiksi 
keskimäärin 1 tai 5 vuoden ajalta.

2. Palautumisen tila, esimerkiksi toimintakyvyn erilaiset mittarit, 
sairauksien poissaolo.

1. Saavutettu terveys (Health status achieved or retained)

1. Aika, joka menee toimintakyvyn palautumiseen tai palautumiseen 
siihen tilaan, joka on mahdollista hoidon mukaisesti.

2. Hoitoprosessin haittojen mittaaminen, esimerkiksi diagnostiset virheet, 
lyhyen aikavälin komplikaatiot, uudelleenhoitaminen, virheiden 
seuraukset, hoidon tehottomuus, sivuvaikutukset, potilaiden kokema 
epämukavuus

3. (Hoitoon pääsyyn kuluva aika ja Hoitoprosesseihin käytetty aika ovat 
tärkeitä, mutta ne eivät ole varsinaisia mitattavia asioita mallissa.) 

2. Palautumisprosessi (Process of recovery)

1. Tautien uusiutuminen ja pitkän aikavälin komplikaatiot

2. Hoidosta seuranneet terveysongelmat

3. Terveydenhuoltojärjestelmän taloudellinen 
vakaus ja kestävä kehitys. (Sustainability of health)
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vaikuttavuuden mittaristoja, kuten Porter (2010) alun perin on esittänyt: ICHOM järjestön 

mittaristot ajatellaan pienimpänä mahdollisena kokoonpanona vaikuttavuusperusteisen 

terveydenhuollon rakentamisessa. Mittaristoista pyritään luomaan kansainvälisiä stan-

dardeja ja kunkin mittariston käyttöönottoon löytyy ohjeistus. Tavoitteena on myös levit-

tää ajatusmallia vaikuttavuusperusteisesta terveydenhuollosta (ICHOM 2020)  

 

Vaikuttavuuden mittaaminen on usein hyvin hankalaa ja riippuu näkökulmasta (Pitkänen 

et al. 2018) Vaikutus-mittareiden käyttöönoton neljä keskeistä haastetta ovat Porter et 

al. (2016) mukaan: 

• Laatu termin ymmärtäminen näyttöön pohjautuvan lääketieteen viitoittamana 

suorituskyvyn parantamisena sen sijaan että nähtäisiin se vaikuttavuuden para-

nemisena. 

• Vaikutusten mittaamista ei ymmärretä eikä nähdä kokonaisuutena, joka yhdistää 

palveluja. Vaikutusmittarit ovat myös vaikeasti sovitettavissa suorituskyvyn mit-

tareiden kanssa, johon terveydenhuollon henkilöstö on tottunut. 

• Vaikutusten mittaaminen noudattaa pitkälle kliinisiä hoitopolkuja, vaikka asia-

kasta kiinnostaa lähinnä saavutettu terveyshyöty.  

• Organisaatioiden ja valtioiden välistä yhteistyötä on vähän ja mittaristot ja käy-

tännöt keksitään usein paikallisesti uudestaan perusteista lähtien. Terveyden-

huollon henkilökunnalla voi olla myös pelkoa epäreilusta kohtelusta, jos mitatta-

vat vaikutukset ovatkin huonoja. 

Pitkänen et al. (2020 s. 20) mukaan mittaamisen suurimpia haasteita Suomessa ovat 

moniongelmaiset asiakkaat, rakenteisen ja sosiaalipuolen tiedon puutteellinen keräämi-

nen.  

2.2.4 Vaikuttavuusperusteisen sote-systeemin toiminta 

Systeemiteoreettisesti sotea voidaan kuvata mustana laatikkona, jonka sisään syötetään 

rahaa ja ulos tulee kansanterveyttä. Sen sisällä on alemman tason mustia laatikoita, joilla 

on omat tavoitteensa, sisääntulonsa ja ulostulonsa, jotka ovat keskenään erilaisia: kulla-

kin tasolla tarkasteltuna uutta toimintaa tai palvelua eli interventiota voidaan pitää kan-

nattavana ja siten onnistuneena, jos hyöty on kustannuksia suurempaa. Vaikutukset siir-

tyvät mustien laatikoiden välillä kontekstilta, eli tapahtumaympäristöltä toiselle. Konteks-

tien väleillä voi olla tekijöitä, kuten esimerkiksi hoitopolkuvaihtoehdot, resurssit ja pää-

töksentekomekanismit. Jonkin mustan laatikon, kuten leikkaussalin, tulos- ja johdon ta-

voite voi olla leikkausmäärien maksimointi, mutta se ei välttämättä ole uloimman tason 
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laatikon ulostulon, kansanterveyden, tavoitetila. (Lilrank et al. 2019 s. 40) Systeemisellä 

tarkastelulla voidaan havaita osaoptimointia, jota Laihonen & Sillanpää (2014) mukaan 

pyritään vähentämään terveydenhuollossa. 

 

Porterin (2010) mukaan vaikuttavuusperusteisen toiminnan haasteena on kustannusvai-

kuttavuuden tunnistaminen ja mittaaminen. Porter korostaa strategian ja vision tärkeyttä 

vaikuttavuusperusteiseen terveydenhuoltoon siirtymisessä ja kehottaa aloittamaan pie-

nillä tavoitteilla mittaamalla hoitoketjujen vaikuttavuutta ja pyrkimään vaikuttavuusperus-

teiseen palkitsemiseen, jolloin terveydenhuollon yksiköiden ja työntekijöiden palkitsemi-

nen tulee olla sidoksissa mitattavissa oleviin potilasvaikutuksiin (Porter & Kaplan 2016; 

Porter & Lee 2013; Porter 2009)  

 

Kuvassa 7 on tiivistetty vaikuttavuusperusteisen sote-järjestelmän toiminta palvelun jär-

jestäjän tasolla, jossa on eritelty reaaliprosessi, mittausprosessi ja vaikuttavuuden muo-

dostuminen Porterin ajatuksien ja systeemiajattelun pohjalta yhdistettynä tuloksellisuu-

den viitekehykseen ja IOOI-mallin mukaiseen vaikuttavuuden syntymiseen hoitoket-

jussa. 

  

Kuva 7. Vaikuttavuusperusteisessa järjestelmässä kustannusvaikuttavuus kooste-
taan eri konteksteista mitatuista vaikutuksista ja niiden kustannuksista. (Mukail-

len Lilrank et al. 2019; Helikoski et al. 2018; Porter et al. 2016; Porter & Lee 
2013; Porter 2010; Porter 2009) 

Kuvan 7 mukaisesti vaikuttavuus muodostuu erilaisissa tapahtumaympäristöissä, kuten 

sairaalassa tai etävastaanotolla, joissa voi olla useampia palveluita, jotka yhdessä muo-

dostavat asiakkaalle terveysvaikutuksia. Mittausprosessi käsittää yhtenäisen mittariston 
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palveluihin soveltuvalla tavalla. Myös prosessi on tärkeä osa tuloksellisuuden kattokäsit-

teen ymmärtämistä ja panosten muuttumista tuotoksiksi ja lopulta vaikutuksiksi (Sillan-

pää 2016 s. 10-13). Prosessia voidaan ymmärtää vaikuttavuusperusteisen sote-järjes-

telmän tapauksessa palvelun tuotantona (Pitkänen et al. 2018). Porter et al. (2016) kui-

tenkin kritisoivat terveydenhuollon tuotantoprosessin korostumista mittaamisessa, joka 

voi haitata vaikuttavuuden mittaamista. Keskittyminen suorituskyvyn ja prosessien hio-

miseen ilman käsitystä kokonaiskuvasta voi johtaa osaoptimointiin: Päätöksentekijöillä 

tulisi olla selkeä kokonaiskuva, jotta nykyisin tapahtuvaa siiloutumista ja osaoptimointia 

kyettäisiin hillitsemään ja resurssit käyttämään kustannusvaikuttavalla tavalla (Laihonen 

& Sillanpää 2014). 
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3. VAIKUTTAVUUSPERUSTEISEN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON TIETOJOHTAMINEN 

Tässä luvussa esitellään empiirisessä tutkimuksessa käytettävä tietojohtamisen proses-

simalli, jonka mukaisesti vaikuttavuustietoa kerätään, käsitellään, jalostetaan ja hyödyn-

netään vaikuttavuusperusteisuuteen tähtäävässä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tieto-

johtamisessa tunnistetaan erilaisia tiedon tasoja ja rakenteita, joita tarkastellaan vaikut-

tavuustiedon näkökulmasta. Tietojohtaminen nähdään osana vaikuttavuusperusteisuu-

teen tähtäävää kompleksista sosiaali- ja terveydenhuollon systeemiä mahdollistajana, 

joka luo rakenteita ja mahdollisuuksia tiedon käytölle. Päätöksenteon tueksi tarvitaan 

tietoa, jota tietojohtamisen avulla tuotetaan ja jalostetaan käyttäjälle sopivaan muotoon. 

Kuten vaikuttavuuskin muodostuu usein pitkällä aikajänteellä, tarvitaan myös tietoon pe-

rustuvaa päätöksentekoa eri tasoilla ja aikajänteillä, strategisella ja operatiivisella tasolla.  

3.1 Tietojohtaminen kompleksisessa systeemissä 

Yleisesti tietojohtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa on suhteellisen uusi termi ja ai-

heeseen liittyvää tutkimusta on verrattain vähän (Sibbald et al., 2016; Massaro et al., 

2015). Tässä tutkimuksessa tietojohtaminen nähdään osana kompleksista sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa palveluiden järjestäjän työkaluna sekä tuloksellisuuden viitekehyksen 

alla. Perinteisesti tietojohtaminen on jaettu tiedolla ja tiedon johtamiseen, joista tämä 

tutkimus yhdistelee molempia (Käpylä & Salonius 2013). Tehokas tietojohtaminen auttaa 

terveydenhuollon organisaatioita saavuttamaan paremmin tavoitteensa (Känsänkoski 

2017). Tietojohtamisesta puhuttaessa tuloksellisuuden viitekehys on arvokas, koska se 

huomioi prosessinäkökulman resursseista tuotoksiin, koska prosessia voidaan pitää tie-

tojohtamisessa keskeisenä (Bo 2005).  

3.1.1 Kompleksisuusteoreettinen lähestyminen 

Laihonen (2009 s. 97) on yhdistänyt ekosysteemiajattelua omaan tietovirtanäkemyk-

seensä. Hän mukaan terveysjärjestelmän kehityksessä ovat seuraavat perusoletukset: 

1) Monimuotoisista toimijoista koostuva terveysjärjestelmä kehittyy itseorganisoitumisen 

ja yhteisevoluution avulla toimijoiden aktiivisessa vuorovaikutuksessa, 2) Vuorovaikutuk-

sella tarkoitetaan tietovirtoja, joiden kautta toimijat vaikuttavat toistensa toimintaan, sekä 

3) Vuorovaikutus vaatii onnistuakseen mahdollistavia rakenteita. Tässä tutkimuksessa 

tietojohtamista pidetään vaikuttavuusperusteiseen toimintaan tähtäävien tietovirtojen 
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liikkumista mahdollistavana rakenteena, jonka kypsyyttä voidaan arvioida esimerkiksi 

Jääskeläinen et al. (2020) kehittämällä mallilla: tietojohtaminen organisaatiossa voidaan 

arvioida olevan tasoltaan kehittymätön, kokeilija, tehokas hyödyntäjä tai edistynyt.  

 

Kuten kappaleessa kaksi todettiin, terveydenhuollossa on sovellettu teoriaa kompleksi-

sista systeemeistä (katso esimerkiksi Sturmberg et al. 2014), mutta systeeminen ajattelu 

pitäisi huomioida myös tietojohtamisen viitekehyksiä kehitettäessä (Rubenstein-Mon-

tano 2001). Tietojohtamisen toivotaan auttavan vaikuttavuuden ymmärtämisessä erityi-

sesti julkisella sektorilla, jonka toimijat ovat merkittävässä roolissa alueellisten ekosys-

teemien käytäntöjen kehittämisessä ja suuntaamisessa (Jääskeläinen et al. 2020).  Sys-

teemiajatteluun perustuvalla konseptien ja systeemidynamiikan mallintamisella ja erilais-

ten palautekehien tunnistamisella voidaan esimerkiksi paljastaa kuinka vuorovaikutus-

suhteet toimivat arvon luonnin näkökulmasta, kun tarkastellaan tietovarastojen, päätök-

senteon ja suorituskyvyn välisiä yhteyksiä (Schiuma et al. 2012). Kuvassa 8 esitetty jul-

kisen hallinnon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen kokonaisarkkitehtuuriin kuu-

luvat tai siihen liittyvät tietovarannot havainnollistaa, kuinka kompleksinen ja monitahoi-

nen systeemi sosiaali- ja terveydenhuolto on tietojohtamisen näkökulmasta.  

 

Kuva 8. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen kokonaisarkkitehtuuriin kuu-
luvat tai siihen liittyvät tietovarannot (Pentikäinen et al. 2019) 

Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ohjaa 71 erilaista lakia tai asetusta (Pen-

tikäinen et al. 2019) Voidaan ajatella, että systeemiajattelu ja kompleksisuusteoreettinen 
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lähestyminen luovat filosofisen pohjan ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuoltoon kytkey-

tyvää monimutkaisuutta. Tietojohtaminen voidaan ajatella olevan tietyllä toimintalogii-

kalla toimiva työkalu, jolla voidaan käsitteellistää, paljastaa ja muokata rakenteita, joiden 

avulla voidaan hyödyntää tehokkaammin systeemiä, joka pyrkii vaikuttavuusperustei-

suuteen. Ilman tietojohtamista, toiminta jäisi Lilrank et al. (2018, s.40) kuvaamaksi mus-

taksi laatikoksi ja toiminnan seurauksia voitaisiin etukäteen vain arvailla.  

3.1.2 Tiedon luonne ja käsittely sosiaali- ja terveydenhuollossa 

Tämän tutkimuksen keskeinen tietojohtamisen prosessimalli (Choo 2002) vaikuttavuu-

den edistämisessä käsittelee tietojohtamista laajasti sekä tiedon että tiedolla johtamisen 

näkökulmasta sekä näitä yhdistellen. Tiedon johtamisella viitataan tiedon luontiin, kul-

kuun, säilömiseen ja hallintaan liittyviin menetelmiin, mutta myös organisaation oppimi-

seen ja uusiutumiseen. Tiedolla johtaminen viittaa tiedon hyödyntämiseen ja jalostami-

seen sekä näiden prosesseihin, joiden tavoitteena on päätöksenteko ja toiminnan johta-

minen. (Käpylä & Salonius 2013, s. 7; Laihonen et al. 2013, s. 32)  

 

Tietojohtamisen trendinä on viime aikoina ollut siirtymä olemassa olevan tiedon hallin-

nasta ja tietojärjestelmien kehittämisestä kohti organisaatioiden tehokkaampaa oppi-

mista ja tuottavuutta, jossa korostuu tietämyksen luonti ja innovatiivisuus (Känsänkoski 

2017). Tuloksellisuuden viitekehyksessä prosessit voidaan ajatella vaikuttavuusperus-

teisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa olevan palveluiden tuotantoa (Pitkänen et al. 

2018). Prosessien eli palveluiden tuotannon ja tuloksellisuuden mittaamiseen perustuva 

tuloksellisuuden hallinta edistää palveluiden tuotantoa, mutta saa sen lisäksi aikaan pa-

rannuksia myös henkilökunnan käyttäytymisessä, motivaatiossa ja innovointikyvyssä 

(Radnor & Barnes 2007), joiden voidaan ajatella edistävän organisaation oppimista ja 

tuottavuutta. Johtopäätöksenä organisaation toiminnassa käytettävän tiedon vaatimuk-

sena voidaan yleisen kehitystrendin perusteella nähdä olevan entistä aggregoidummat 

ja jalostuneemmat muodot, kuten esimerkiksi tieto palvelun vaikuttavuudesta, jonka pe-

rusteella voidaan muokata palvelutuotantoa ja palveluketjuja. 

 

Tiedon luonne itsessään on monitahoista. Yleinen jako tietojohtamisessa on neliportai-

nen jaottelu (Rowley 2007), jossa tiedon ensimmäinen taso on data, josta jalostetaan 

seuraavan tason tietoa, eli informaatiota ja siitä tietämystä, joka on kolmas taso. Huipulla 

on tämän jaottelun mukaan viisaus. Tiedon tasot on esitetty kuvan 9 pyramidissa, jossa 

kuvataan myös keskeisien tietosisältöjen vaikutusalueita, joiden merkitys joko kasvaa tai 

pienenee tiedon tason jalostuessa kohti viisautta. 
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Kuva 9. Tiedon tasot ja tekijöitä, joiden merkitys muuttuu tiedon tasoilla liikutta-
essa (Mukaillen Rowley 2007) 

Tiedon tasoilla voidaan nähdä yhtäläisyyksiä IOOI-mallin (esimerkiksi Helikoski et al. 

2018, s. 6) ja tuloksellisuuden viitekehyksessä (esimerkiksi Sillanpää 2016, s.11) kuva-

tulle ajatukselle vaikuttavuuden portaittaisesta muodostumisesta. Molemmissa tapahtuu 

jalostumista ja muutosta ajan kuluessa. Rowleyn (2007) mallin mukaiset tiedon tasojen 

kuvaukset on esitetty taulukossa 3. Rowley esittelee lisäksi termin älyllisyys (intelli-

gence), joka on hänen mukaansa kykyä lisätä tehokkuutta. Kuten kuvassa 9 esitetään, 

tekninen luonne korostuu, pyramidin alatasoilla, jolloin käsitellään yksinkertaisempaa tie-

toa eli dataa ja informaatiota. Ylempänä tietämyksen ja viisauden tasoilla, korostuvat 

tiedossa inhimilliset ominaisuudet ja tulkinta. (Rowley 2007) 

Taulukko 3. Tiedon tasot (Rowley 2007) 

Tiedon taso Kuvaus 

Data Data tarkoittaa havaintojen tuotoksia, jotka kuvaavat tapahtumia, ympäris-
töä tai jonkin kohteen ominaisuuksia. Data voi olla käytettävässä tai ei-
käytettävässä muodossa. 

 

Informaatio 
(Information) 

Datan ja informaation suurin ero on toiminnallisuudessa, ei rakenteessa. 
Informaatio päätellään datasta. Informaation luonnetta voidaan kuvata ky-
symyksen asettelun kautta.  Informaatio kykenee vastaamaan selkeisiin 
kysymyksiin, kuten esimerkiksi kuka, mitä, milloin tai kuinka monta. Infor-
maatiojärjestelmät tuottavat, varastoivat, noutavat ja prosessoivat dataa. 

 

Tietämys 
(Knowledge) 

Tietämyksen avulla on mahdollista tietää, kuinka jokin asia on. Se mah-
dollistaa informaation muuttamisen ohjeistuksiksi. Tietämys voi siirtyä ih-
miseltä toiselle ohjeiden ja kokemuksien välityksellä. 

 

Viisaus 
(Wisdom) 

Viisauden avulla voidaan lisätä arvoa, mutta se edellyttää päättely- ja har-
kintakykyä. Näiden lisäksi viisauteen sisältyy eettisiä ja esteettisiä arvoja, 
jotka ovat luonteeltaan henkilökohtaisia, ainutlaatuisia ja toimijalle luontai-
sia. 

Viisaus

Tietämys

Informaatio

Data

Merkitys kasvaa ylöspäin 
mentäessä: 

• vaikuttavuus 

• arvo  

• sovellettavuus 

• ihmisen rooli ja tulkinta  

• uskomukset 

• tarkoitus 

• rakenteellisuus 

Merkitys kasvaa alaspäin 
mentäessä: 

• ohjelmoitavuus 

• algoritmit 

• teknologian hyödyntä-
minen 
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Tämän tutkimuksen empiirisen tutkimuksen analyyttisenä kehyksenä toimivassa tieto-

johtamisen prosessimallissa tieto ymmärretään olevan pääasiassa informaation tasolla 

(Choo 2002, s. 23-58), mutta esimerkiksi tiedon käytön vaiheessa mallin mukaan tarkas-

tellaan tietämyksen luomista ja hyödyntämistä tulkinnallisissa ja päätöksenteon proses-

seissa (Choo 2002, s. 25). Toisaalta Choo (2002, s. 257) puhuu myöhemmin, että tär-

keää informaation luomisessa on datan aggregointi informaatioksi. Choon mallia tieto-

johtamisen arviointimallin luomisessa soveltaneet Jääskeläinen et al. (2020) tarkastele-

vat tietojohtamisen prosessimallin viitekehyksessä dataa, informaatiota ja tietämystä. 

Myös Känsänkoski (2017) käsittelee kirjallisuuskatsauksen pohjalta rakennetussa ter-

veydenhuollon tietojohtamisen prosessimallissa yleisesti sekä tietämystä että informaa-

tiota, jonka rakentamisen pohjalla oli myös Choon malli. Siten tässä tutkimuksessa pro-

sessimallia on tutkimusasetelman mielekkyyden vuoksi laajennettu informaation lisäksi 

soveltuvilta osin muille tiedon tasoille mallia tarkasteltaessa, koska vaikuttavuustiedon 

jalostumisessa vaikuttavuusketjussa voidaan ajatella datasta luotavan informaation 

kautta tietämystä ja jopa viisautta, eli tietoa vaikuttavuudesta ja kuinka sitä hyödynne-

tään. 

Eri tasoisen tiedon hallinnassa erilaiset tietojärjestelmät ovat oleellisia. Tietojärjestelmiä 

on kehitetty sen mukaan minkä tasoista tietoa ne käyttävät. Datasta puhuttaessa tieto-

järjestelmät keskittyvät transaktioiden prosessoimiseen (Transaction Processing Sys-

tems). Informaation osalta kyseessä on informaation hallintajärjestelmät (Management 

Information Systems). Tietämyksen osalta korostuvat päätöksenteon tuen järjestelmät 

(Decision Support Systems) ja viisauden osalta ammattilaisille räätälöidyt järjestelmät 

(Expert systems). (Rowley 2007) Tietämyksen käyttö ja sen tehokas hyödyntäminen ja 

jakaminen yritysmaailmassa ovat kilpailuetu, joka ratkaisee sijoittumisen nykyajan kilpai-

luympäristössä (Sroka et al. 2014). Vaikuttavuusperusteisessa sosiaali- ja terveyden-

huollossa toimintaa tukevat ja tietoa yhdistelevät ja jalostavat tietojärjestelmät nähdään 

yhtä lailla eräänä tärkeimpänä kehityskohteena, jonka avulla kaikkia muita tavoitteita 

kohti edetään (Porter & Lee 2013; Porter 2009). 

Vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tueksi Porter & Lee 

(2013) esittävät kokonaisvaltaista informaatioteknologiaan perustuvaa alustaa, jossa on 

kuusi välttämätöntä ominaisuutta:  

• Potilas ja asiakaskeskeisyys: järjestelmä kykenee seuraamaan ja keräämään 

potilaskohtaiset tiedot koko potilasketjuista ja yhdistämään ne potilaskohtaisesti. 

Aggregointi tulee olla nimenomaan yksilökeskeistä, ei osastojen, yksiköiden tai 

systeemin tasolla. 
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• Yhtenäiset tiedon määritykset: käytettävä terminologia ja metadata ovat stan-

dardoituja, siten että kaikki puhuvat samoilla käsitteillä, hyödyntävät ja jakavat 

tietoa sekä lähettävät kyselyjä datasta tavalla, jota myös muut ymmärtävät. 

• Järjestelmä hyödyntää kaiken tyyppistä tietoa: tietoa esimerkiksi lääkärin 

muistiinpanoista, kuvantamisesta tai laboratorioarvoista kerätään kootusti yhteen 

paikkaan, josta voidaan koostaa yhtenäinen kuva kokonaisuudesta. 

• Potilaan tai asiakkaan potilaskertomus on saatavilla kaikille hoitoon osal-

listuville: tiedon jakamisessa tulisi kehittää avoimemman toiminnan kulttuuria si-

ten, että eri tason henkilökunta, esimerkiksi hoitaja ja lääkäri, jakavat tiedot kes-

kenään siten, että potilaan ei tarvitse antaa tietoja useaan paikkaan ja että poti-

lailla olisi keskitetty järjestelmä ajanvarauksille, reseptien uusimisille ja yhteyden-

pitoon henkilökunnan kanssa. 

• Toimintamallien ja ammattilaisille räätälöityjen tietojärjestelmien hyödyntä-

minen valmiiksi määritellyille asiakassegmenteille: yleiset toimintamallit ja 

ammattilaisten tietojärjestelmät helpottavat eri asiakassegmenttien tai tautien ti-

lanteissa esimerkiksi potilaan tai asiakkaan etenemistä hoitopolulla, standardoi-

tujen toimenpiteiden tilaamista sekä vaikutuksien ja kustannuksien mittaamista. 

• Systeemin arkkitehtuuri helpottaa tiedon louhintaa: vaikuttavuusperusteisen 

systeemin toiminnot, kuten kustannusvaikuttavuuden mittaaminen asiakas- tai 

potilaskohtaisesti ja potilaskohtaisten riskien hallinta edellyttää myös laadullisten 

asiakas tai potilasvaikutusten keräämistä ja käsittelyä (esimerkiksi PROM) sekä 

järjestelmää, joka mahdollistaa luonnollisen kielen tulkitsemisen ja louhimisen. 

 

Tietojohtamisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa on myös paljon haasteita, joita ovat 

muun muassa (Laihonen & Sillanpää 2014, Sillanpää 2013): 

• Tietämättömyys toisten tekemisistä ja keskittyminen vain omaan tekemiseen ai-

heuttaa siiloutumista ja osaoptimointia, joka isossa mittakaavassa voi näkyä tur-

hana päällekkäisten asioiden tekemisenä. 

• Kokonaisuuden hallitseminen on haastavaa. Muutokset voivat näkyä odottamat-

tomina vaikutuksina ekosysteemin muille toimijoille. 

• Tietojohtamisen haasteet vaikuttavuuden, vaikutusten ja koko vaikutusketjujen 

ymmärtämisessä tuloksellisuuden viitekehyksessä, jotta osattaisiin mitata oikeita 

asioita 
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• Lisääntyvä yhteistyö julkisen terveydenhuollon palvelujärjestelmien välillä on joh-

tanut lisääntyneeseen määrään prosesseja ja tietolähteitä, jolloin palvelujen tuo-

tosten arviointi on haastavaa. 

• Informaatiovirtojen katkeamisen tyypillisimpiä syitä ovat lainsäädäntö, organisaa-

tion sisäiset prosessit, tietojärjestelmät tai organisaatiokulttuuri. 

 

Choon (2002, s. 257) mukaan datan muokkaamisessa informaation kautta tietämykseksi 

ihmisen rooli on iso, mutta nykyään esimerkiksi digitalisaation, tekoälyn ja koneoppimi-

sen myötä tilanne on muuttumassa: ihminen voi keskittyä enemmän esimerkiksi asiak-

kaan kohtaamiseen ja päätöksentekoon. Tekoäly ja koneoppiminen voivat merkittävällä 

tavalla edistää vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon toimintaa, lisäämällä asiakas-

keskeisyyttä, toiminnan laatua ja tehokkuutta sekä mahdollistaa nykyistä suuremmat 

asiakas tai potilasmäärät (Panesar 2020). 

3.2 Tietojohtamisen prosessimalli  

Tässä tutkimuksessa tietojohtamisen prosessimallina on Jääskeläinen et al. (2020) malli, 

joka on luotu julkisen sektorin organisaatioiden tietojohtamisen kypsyyden arviointiin. 

Mallin ydin on Choon (2002, s. 23-58) yleisesti hyödynnetty organisaatioiden tiedonhal-

linnan prosessimalli, jota Jääskeläinen et al. (2020) ovat täydentäneet visiolla, strategi-

alla ja mittareilla (Kuva 10). Choon mallia ovat hyödyntäneet myös esimerkiksi Kinnunen 

et al. (2020) kuntien tietojohtamisen arvioinnissa, Känsänkoski (2017) luomassaan ter-

veydenhuollon tietojohtamisen prosessimallissa sekä Laihonen ja Sillanpää (2014) tut-

kiessaan tietojohtamisen roolia vaikuttavuuden syntymisessä julkisissa hyvinvointipalve-

luissa. Malli nähdään sopivan tämän tutkimuksen analyyttiseksi viitekehykseksi, koska 

tietojohtamisen lisäksi vaikuttavuusperusteisuuteen ohjaavat visio ja strategia (katso 

luku 2.2.2) sekä vaikuttavuusperusteisen toiminnan seurannassa keskeiset vaikuttavuu-

den mittarit ja indikaattorit (katso luku 2.2.3) voidaan sovittaa malliin.  

 

Perustana strategiassa terveydenhuollon järjestämisessä vaikuttavuusperusteisesti on 

systeemiä tukevan informaatioteknologiaan perustuvan alustan kehittäminen (Porter & 

Lee 2013). Organisaatioiden tulisi luoda oikeanlaisten, sekä prosessimaiseen ajatteluun 

kykenevien että teknologiaa ja dataa ymmärtävien, ihmisten avulla kaikkia koskettava 

strategia tiedon hyödyntämiseksi, jonka avulla tulisi pohtia miten edistää organisaation 

tietojohtamisen kypsyystasoa, koordinoida dataan liittyviä projekteja toisiaan tukevalla 

tavalla sekä edistää organisaation tavoitteita (Fleckenstein & Fellows 2018, s. 25-34).  
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Jääskeläinen et al. (2020) mukaan visio, strategia ja mittarit sisällyttävät Choon malliin 

organisaatiotason tavoitteet ja mahdollistavat ymmärryksen luomista, kuinka tukea pää-

töksentekoa ja strategista suunnittelua. Tässä tutkimuksessa strategialla ja visiolla tar-

koitetaan erityisesti vaikuttavuusperusteiseen toimintaan tähtääviä tavoitteita ja suunnit-

telua, kun taas mittareilla tarkastellaan erityisesti vaikuttavuuden mittareita ja indikaatto-

reita. Mittareilla voidaan myös seurata, toteutuuko vaikuttavuusperusteinen visio ja stra-

tegia ja edistääkö mallin muut vaiheet vaikuttavuuden syntymistä. 

 

 

 

Kuva 10. Tietojohtamisen prosessimalli (Mukailtu Jääskeläinen et al. 2020; Leskelä 
et al. 2019, s.24-25; Choo 2002, s. 24) 

Tietojohtamisen prosessimallin (kuva 10) ytimenä toimiva Choon (2002) malli on organi-

saatiotason jatkuva tiedonhallinnan prosessimalli, jossa toisiinsa läheisesti liittyvät toi-

minnot seuraavat syklisesti toisiaan. Malli ei ole puhtaasti sidoksissa teknologiaan, vaan 

se ottaa laajasti huomioon työntekijän ja organisaation tarpeet ja oppimisen. Vaikka mal-
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lilla ei ole selkeää alkua tai loppua, prosessin alku on Choon (2002, s. 24) mukaan mu-

kautuva toiminta, jonka jälkeen varsinainen tiedonhallinnan prosessi alkaa. Toisaalta 

prosessi myös päättyy tähän vaiheeseen. Mukautuva toiminta kattaa organisaation eri-

laiset toiminnot, jotka hyödyntävät ja luovat tietoa. Mukautuvan toiminnan vaiheessa 

muodostuu tietoa organisaation erilaisissa toiminnoissa vuorovaikutuksessa toisten or-

ganisaatioiden ja systeemien toimintojen kanssa, jolloin toimijat sopeutuvat yhdessä toi-

mintaympäristöön, sekä tuottavat uusia rakenteita ja ajattelua. (Choo 2002, s. 24) 

 

Choon (2002) mallin varsinaiset vaiheet ovat tietotarpeiden tunnistaminen, tiedon han-

kinta, tiedon jalostaminen ja varastointi, tietotuotteet ja palvelut sekä tiedon jakaminen ja 

käyttö. Näiden jälkeen palataan jälleen mukautuvaan toimintaan, jossa organisaatio pyr-

kii syklisen prosessin vaiheiden kautta oppimaan ja mukauttamaan toimintaansa par-

haalla mahdollisella tavalla tavoitteisiin, ympäristöön ja muihin toimijoihin nähden. Choo 

(2002, s. 26) kuitenkin korostaa, että prosessi ei todellisuudessa ole suoraviivainen, vaan 

vaiheiden rajat ovat epämääräiset ja vaiheet voivat tapahtua limittäin  

 

Choon (2002) lähtökohtana on, että prosessimallilla tarkastellaan organisaation toimin-

taa, jatkuvaa oppimista ja organisaation suhdetta itseensä ja ympäristöönsä. Empiiri-

sessä tutkimuksessa mallin avulla pyritään hahmottamaan erityisesti, vaikuttavuus ja 

kustannusvaikuttavuustiedon roolia: miten malli toimii vaikuttavuustietotarpeiden tunnis-

tamisessa, vaikuttavuustiedon hankkimisessa, vaikuttavuustiedon jalostamisessa ja va-

rastoinnissa, vaikuttavien tietotuotteiden ja palvelujen käytössä, vaikuttavuustiedon ja-

kamisessa ja käytössä päätöksenteon tukena ja organisaation oppimisen rakennusai-

neena.  

3.2.1 Tietotarpeiden tunnistaminen 

Tietotarpeiden tunnistamisen vaiheessa organisaatio pyrkii ongelmalähtöisesti tunnista-

maan ympäristönsä vaihtelua ja muutoksia aiheuttavia tekijöitä. Näitä erilaisissa tilan-

teissa ja kokemuksissa kohdattavia usein monitulkintaisia tekijöitä pyritään ymmärtä-

mään tiedolla, jota etsitään. Ennen tiedon etsimistä on kuitenkin määritettävä tietotar-

peet, joita tarvitaan päätöksenteossa ja ongelmien ratkaisemisessa. Koska tietoa on 

saatavilla paljon, tietotarpeiden tunnistamisessa tärkeää on tunnistaa oleellisimmat tar-

peet, jotta seuraavassa vaiheessa tapahtuva tiedon hankinta voidaan kohdentaa välttä-

mättömimpiin ympäristön ominaisuuksiin. Tietotarpeet nousevat usein tarpeesta selvit-
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tää ympäristössä vallitsevista epäselvyyksistä tai epävarmuudesta johtuvia ominaisuuk-

sia tavoitteiden selkeydessä, konsensuksessa, riskin suuruudessa, normeissa, kontrollin 

määrässä tai toiminnallisissa rajoitteissa. (Choo 2002, s. 24-26)  

 

Ympäristön tunteminen on korostetun tärkeää, jotta tarpeita määriteltäessä kyetään vas-

taamaan tietotarpeeseen. Tietotarpeiden tunnistamisessa apuna voi käyttää avutavia ky-

symyksiä: ”Mitä muut haluavat tietää”, ”Miksi tarvitsee tietää?”, ”Minkälainen ongelma on 

kyseessä?”, ”Mitä jo tiedetään?”, ”Mitä tietoa odotetaan löytyvän?”, ”Kuinka tämä auttaa 

meitä?”, ”Kuinka tietoa saadaan” tai ”Missä muodossa tietoa halutaan?” (Choo 2002, s. 

26-27, MacMullin & Taylor 1984 mukaan) 

3.2.2 Tiedon hankinta 

Tiedon hankinta on vahvasti sidoksissa tietotarpeiden määrittelyyn – tietotarpeiden mää-

rittelyssä annetaan lähtökohdat tiedon hankinnalle. Tiedon hankintaa kuvataan vaikeaksi 

ja monimutkaiseksi vaiheeksi tietotulvan, ihmisten erikoistumisen entistä kapeammille 

aloille sekä tiedon lähteiden määrän voimakkaan kasvun vuoksi, joiden lisäksi organi-

saatioilla on valtavat määrät tietoa sisäisistä prosesseistaan ja resurssien käytöstä. Pirs-

toutuminen työmarkkinoilla kapea-alaisiin osaamisalueisiin on kasvattanut nopeasti tie-

don lähteitä ja palveluita, jotka keskittyvät näihin osaamisalueisiin. Selviytyäkseen orga-

nisaatioiden on hankittava entistä syvällisempää tietoa strategisen päätöksenteon tu-

eksi. (Choo 2002, s. 24)  

 

Tiedon hankinnan vaihe pitää sisällään säännöllistä tarkastelua siitä, ollaanko oikeilla ja 

tarvittavilla tiedon lähteillä. Tiedon hankinnassa ja uusien tietolähteiden käyttöönotossa 

on oltava jatkuvasti tietoinen käytettävien tietolähteiden ajantasaisuudesta niitä arvioi-

malla. Ympäristöä on tarkkailtava ja tarkasteltava esimerkiksi teknisiä innovaatioita, lain-

säädäntöä, talouden trendejä, väestötieteellisiä jakaumia, elämäntyylien muutoksia, po-

liittisia suuntauksia ja kansainvälistä kauppaa. Tiedon hankinnan tukena ovat esimerkiksi 

laskenta- ja organisaatiokohtaiset käytännöt, yleiset standardit ja lainsäädännölliset vel-

voitteet. Sen lisäksi ongelmien määrittely ja luokittelu niiden luonteen ja niistä tarvittavan 

tiedon mukaan tarjoaa systemaattisen lähestymistavan tiedon hankintaan. (Choo 2002, 

s. 29-30) 

 

Tiedon hankinnan ongelmia ovat ihmisen kyvyt ja kognitiivinen kapasiteetti sekä tekno-

logia. Dynaamisen ympäristön muutoksiin vastaamiseksi organisaatiolla tulee olla riittä-
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västi tiedonlähteitä ulkoisen ympäristön monipuoliseen tarkasteluun, koska organisaa-

tion eristyminen ulkoisesta systeemistä tekee siitä epävakaan. Samalla on kuitenkin sie-

dettävä tietotulvaa, joten suunnitelmallisuus on tärkeää. Ihmiset ovat tärkeitä tiedonläh-

teitä, joiden hyödyntämistä varten kannattaa luoda monipuolisia verkostoja, joissa on 

esimerkiksi sekä organisaation sisäisiä että ulkopuolisia henkilöitä, erityisalojen asian-

tuntijoita, ulkopuolisia konsultteja ja liiketoiminnasta ymmärtäviä. Toisaalta tiedon on ol-

tava tarpeeksi monipuolista, jonka edistämisessä tiedon hankintaan kannattaa osallistaa 

niin paljon organisaation sisäisiä toimijoita kuin mahdollista muodostamalla organisaa-

tion laajuinen tiedonkeräämisen verkosto ja käytännöt. Asiantuntijoiden näkemyksiä kan-

nattaa kuunnella, kun arvioidaan sopivia tiedon lähteitä ja painotusalueita tiedon hankin-

taan. Tiedon laatu on kuitenkin pidettävä korkeana nopeasti muuttuvassa tieto-ympäris-

tössä, jolloin ihmisten jatkuva matalan kynnyksen palaute osana tiedonkäytön rutiineja 

on tärkeää. Tiedonlähteiden vaikuttavuutta pitäisi siten arvioida myös palautteen perus-

teella muun tiedon laadusta kertovan datan ohessa. (Choo 2002, s. 30-32) 

3.2.3 Tiedon jalostaminen ja varastointi 

Tiedon jalostamisen ja varastoinnin vaihe on tärkeä erityisesti tiedon hankinnan, tieto-

tuotteiden ja palvelujen sekä tiedon jakamisen ja käytön vaiheiden kannalta. Tiedon ja-

lostamiseen ja varastointiin kuuluu keskeisesti organisatorinen muisti, joka sisältää puh-

taan teknologisen muistin lisäksi paljon henkilökohtaista tietämystä ja asiantuntemusta. 

Organisatorinen muisti koostuu sekä inhimillisestä ja kollektiivisesta muistista että tek-

nologisesta tallennuksesta. Teknologisesta näkökulmasta tietoa muokataan ja raken-

teellistetaan, jotta se olisi helposti prosessoitavissa ja käytettävissä. Informaatioteknolo-

gian menestyksekkäällä hyödyntämisellä voidaan lisätä organisaation operationaalisten 

toimintojen vaikuttavuutta ja luotettavuutta. Varastoinnissa käytännöt tiedon hallinnasta 

varmistavat, että keskeisin tieto on käytettävissä organisaation tunnistettujen tiedontar-

peiden täyttämisessä päätöksenteon ja ongelmanratkaisun tukena. (Choo 2002, s. 33) 

 

Tiedon varastoinnin pääasiallinen tarkoitus on systeemin ja prosessien tehokkuus. Sys-

teeminen tehokkuus ilmenee maksimaalisena olemassa olevan tiedon hyödyntämisenä, 

joka näkyy optimoituina tiedostorakenteina, saavutettavuutena ja nopeina vasteina. Pro-

sessien tehokkuus yhdistyy systeemiseen tehokkuuteen ja se ilmenee virheettömänä ja 

viiveettömänä transaktioiden prosessointina, joka näkyy toimintavarmuutena, luotetta-

vuutena sekä virheettömänä ja ajantasaisena tietona. Tallennustavan ja tiedostojen ra-

kenteen valinnassa on hyödyllistä tietää tiedon merkitys ja käytännön hyödyntämistar-
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koitus. Tieto voi olla luonteeltaan rakenteellista tai jäsentymätöntä. Helposti käytettä-

vissä oleva data on tavallisesti rakenteellista, mutta suuri osa organisaation tiedosta voi 

olla tietokantojen saavuttamattomissa tai niille jäsentymätöntä tietoa, kuten tekstiä, ra-

portteja, viestejä tai muistioita. (Choo 2002, s. 33-34) 

 

Jäsentymättömän tiedon tunnuspiirteitä ovat niiden ennustamattomat arvot ja vaihtelu-

välit. Vaikean hyödynnettävyyden vuoksi suuria määriä jäsentymätöntä tietoa jää hyö-

dyntämättä. Jäsentymättömän tiedon hallintaan organisaatio voi hyödyntää tietueiden 

hallintaa, joka on tieteellinen ja systemaattinen tapa hallita liiketoimintatietoa. Jäsenty-

mätön tieto lajitellaan niiden ensisijaisen (hallinnollinen, lainsäädännöllinen, verotuksel-

linen, tutkimuksellinen) ja toissijaisen arvon (näyttöön perustuvuus ja tietosisältö) mu-

kaan. Tiedon hallinnassa keskeistä on tietoturva erityisesti kriittisen tiedon osalta, johon 

organisaatiossa kohdistuu taloudellisia, kilpailutilanteesta johtuvia tai lainsäädännöllisiä 

tavoitteita tai velvoitteita. Organisaation käytännöissä täytyy määritellä, milloin erityyppi-

nen tieto on poistettava tai arkistoitava pois käytöstä. (Choo 2002, s. 34-35) 

 

Oppiva organisaatio seuraa jatkuvasti kertynyttä tietoa, oppii virheistään ja mukautuu 

nykyhetkeen. Organisatorista muistia tulee hyödyntää siten, että nykyhetken suunta on 

järkevää jatkumoa menneeseen. Organisaatioilla on paine etsiä keinoja jäsentymättö-

män tiedon hyödyntämiseen, jolloin tiedonhallinnan systeemisen ja prosessien tehok-

kuuden lisäksi tärkeää on mahdollisuus tiedon jalostamiseen ja ratkaisun joustavuus, 

jolloin tiedonhallintaratkaisu kykenee muun muassa tallentamaan ja käsittelemään mo-

nentyyppistä tietoa, tukemaan monenlaisia tietonäkymiä, linkittää toiminnallisesti tai loo-

gisesti toisiinsa liittyvää tietoa sekä mahdollistaa kadonneen tiedon etsiminen. (Choo 

2002, s. 34-37) 

 

Käytössä olevan tiedon hyödyntämiseksi tietovarastoista tieto on oltava helposti hallitta-

vissa ja saavutettavissa. Tämä tarkoittaa laadukasta metatietoa, eli tietoa tiedosta, jonka 

muodostamiseen on usein erilaisia luokituksia ja standardeja. Metatietoa ovat esimer-

kiksi tiedon nimeäminen erilaisilla tavoilla indeksoimalla erilaisten kontekstisidonnaisten 

ominaisuuksien perusteella (esimerkiksi päivämäärä, sijainti, lähettäjä tai vastaanottaja), 

sisältöperusteisesti (esimerkiksi aihe, kuvateksti, projektin nimi, käytetty teknologia), tii-

vistelmän tai yhteenvedon perusteella tai tiedoston kokotekstin perusteella. Tiedon etsi-

misessä metatiedon avulla on kuitenkin otettava huomioon myös käyttäjien tavat hakea 

tietoa, tehtävänkuvat ja käytettävä kieli. Indeksointi ja metatiedon luominen on usein au-
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tomaattista. Käyttäjä- ja tiedostosuuntautunut indeksointi yhdessä voivat luoda merkittä-

västi tehokkaamman hakujärjestelmän lisäten myös käyttäjätyytyväisyyttä. (Choo 2002, 

s. 37-38) 

3.2.4 Tietotuotteet ja palvelut 

Tietotuotteet ja palvelut tuottavat arvoa tarjoamalla tietoa, edistämällä tiedon laatua sekä 

parantamalla ymmärrystä käyttäjien tarpeista tai mieltymyksistä. Ne voivat olla hyvin mo-

nipuolisesti esimerkiksi teknologiaan perustuvia tiedonhallinnan ratkaisuita kuin raport-

teja tai tulevaisuuden skenaarioita päätöksenteon tueksi. Tietotuotteilla ja palveluilla tar-

koitetaan lähinnä organisaation ulkopuolelta saatavia erilaisia teknisiä tai muita palve-

luita tai tiedon lähteitä, joiden tulisi kattaa organisaation erilaisia tarpeita yleisestä ja 

laaja-alaisesta hyvin erikoistuneeseen ja alakohtaiseen. Tämän lisäksi tietotuotteiden ja 

palvelujen pitäisi tuottaa hyötyä eri aikaväleille ja eri aikavälejä koskevan päätöksenteon 

tueksi. Choo luokittelee erilaisia tietotuotteita sen mukaan, onko tietotuotteen tai -palve-

lun painopiste yleisessä vai yksityiskohtaisessa sekä kuinka tulevaisuussuuntautuneita 

tuotteet ja palvelut ovat – tarjoavatko ne hyötyjä nykyhetkeen, lähitulevaisuuteen vai pit-

kän aikavälin tulevaisuuteen. Tietotuotteiden ja -palveluiden järkevyyttä voidaan arvioida 

sen mukaan kuinka helppokäyttöisiä ja laadukkaita ne ovat, kuinka paljon ne voivat sääs-

tää aikaa ja kustannuksia tai miten niiden avulla voidaan vähentää turhaa työtä ja so-

peutua paremmin toimintaympäristöön. Tietotuotteet ja palvelut ovat jatkuvassa vuoro-

vaikutuksessa tiedon jalostamisen ja varastoinnin kanssa, sillä ne voivat osaltaan kehit-

tää sen vaiheen toimintaa ja toisaalta tietotuotteita tai -palveluita voidaan tallentaa tieto-

varastoon ja hyödyntää sieltä. (Choo 2002, s. 39-42) 

3.2.5 Tiedon jakaminen 

Tiedon jakamisen tarkoitus on saada oikeaa tietoa käytettäväksi oikeaan paikkaan ja 

aikaan, oikeille henkilöille ja oikeassa muodossa. Choo korostaa (s. 26), että vaiheet 

eivät ole tarkkarajaisia ja suoraviivaisia. Tiedon jakaminen on vahvasti sidoksissa tiedon 

varastointiin ja käyttöön – ilman tiedon jakamista varstoista tietoa on vaikea käyttää. Tie-

don jakaminen on välttämätön välivaihe tiedon havaitsemiselle ja tulkitsemiselle, jonka 

tavoitteena on katalysoida organisaation oppimista levittämällä hyödyllistä tietoa mah-

dollisimman laajalle. Päätavoitteena tiedon jakamisessa on tuottaa tiedon loppukäyttä-

jälle paras mahdollinen saatavilla oleva tieto työn suorittamiseksi sekä toimittaa se ka-

navilla ja tavoilla, jotka sopivat käyttäjän työnteon tapaan. (Choo 2002, s. 42)  
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Toisaalta tiedon jakamisen ongelmat tuottavat tietoa ongelmista ja haastavista tilanteista 

paljastamalla tiedon puutteita. Tiedon jakamisen haasteina voivat olla organisaation toi-

mintakulttuuri tai tiedon jakamisen henkilöityminen. Pidemmän ajan kuluessa kehittyneet 

organisaatiokulttuurin normit, kieli ja toiminnan viitekehykset parantavat usein sisäistä 

tiedon jakamista, mutta tiedon siirto rajapinnoilta toiseen organisaatioon tai kulttuuriin voi 

olla haastavaa. Tällöin yksittäisten, niin sanottujen ’portinvartijoiden’, vastuulle voi jäädä 

hyvin suuri osuus tiedon siirtymisessä organisaatioiden tai kulttuurien yhdyspinnoilta toi-

selle. Myös organisaation tai kulttuurin sisällä viestintä voi henkilöityä ’paljon lukeneina’ 

tai ’valveutuneina’ pidettyihin henkilöihin. Digitaalinen tiedon jakaminen ja alustat kom-

munikoinnissa tasapäistävät tiedonjakajia tarjoamalla mahdollisuuksia näkyvyyteen ja 

keskittämällä huomion paremmin itse viestiin ja sisältöön kuin keskinäiseen kilpailuun 

oikeassa olemisesta. (Choo 2002, s. 42-45) 

3.2.6 Tiedon käyttö 

Viimeisessä, tiedon käytön vaiheessa tarkastellaan erityisesti tietämyksen luomisen pro-

sessia informaatio-tasolla olevasta tiedosta sekä luodun tietämyksen käyttöä. Informaa-

tion jalostamisessa tietämykseksi on kaksi päätapaa, jotka ovat tulkinnallinen prosessi 

ja päätöksenteon prosessi. Näistä ensimmäinen, tulkinnallinen prosessi, on vahvasti si-

doksissa todellisuudessa vallitsevaan sosiaaliseen konstruktionismiin ja inhimilliseen tul-

kintaan, kun taas päätöksenteossa informaatiota kerätään tarvittavista lähteistä yhteen 

ja pyritään hyviin päätöksiin parhaan mahdollisen saatavilla olevan tiedon pohjalta. 

(Choo 2002, s.25)  

 

Muodostettua tietämystä tai tehtyjä päätöksiä hyödynnetään eri tarkoituksiin mallin en-

simmäisessä, mukautuvan toiminnan, vaiheessa. Informaation tulkinnassa tietä-

mykseksi vaikuttaa voimakkaasti sosiaalinen konstruktio eli todellisuuden muodostumi-

nen sosiaalisessa ja kielellisessä vuorovaikutuksessa – tulkinnan avulla muodostettu tie-

tämys on siten näkemyksellistä ja lähtökohdistaan nousevaa, jolloin organisaation infor-

maation esittämisessä ja jakelussa pitäisi soveltaa laajasti yhtenäistä kielenkäyttöä. 

(Choo 2002, s. 25) Luonteeltaan informaatio on vaihtelevaa, sillä sitä tarvitaan välittö-

missä yksittäisissä tapauksissa tai sovelletaan laajemmissa kokonaisuuksissa. Se vaih-

telee hienostuneesta karkeaan sekä siirtyy ja muuttuu kokonaisuuden ja sen osien vä-

lillä. (Choo 2002, s. 45).    
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Informaatio mahdollistaa monenlaisten tulkintojen tekemisen, jotka kumpuavat tunteista, 

ajattelutavoista ja henkilökohtaisista tai ryhmäkohtaisista uskomuksista. Informaation tul-

kitsemisessa tietämykseksi tietoa muuntuu myös hiljaiseksi tiedoksi, organisaation sään-

nöiksi ja kulttuuriseksi tiedoksi, joka luo perusteet organisaatiokohtaiselle ajattelutavalle. 

Ongelmien ratkaisemista koskeva kysymyksenasettelu päätöksenteossa myös vaihtuu 

sitä mukaan, kun uutta tietoa kertyy. Informaation ymmärtäminen ja jalostaminen mer-

kitseväksi tietämykseksi vaatii erittäin joustavia informaatioprosesseja, jotka huomioivat 

monenlaiset tulkinnat ja niiden ristiriidat. (Choo 2002, s. 45-46)  

  

Toinen informaation käyttötapa on sen hyödyntäminen päätöksenteossa, jolloin kes-

keistä on vaihtoehdoista valitseminen, informaation saavutettavuus ja sisällön sopivuus 

luonteeltaan usein nopeatempoiseen ja epäjatkuvaan päätöksentekoon. (Choo 2002, s. 

25) Tietoon perustuvaa päätöksentekoa voidaan kuvata rakenteellisena hyvin määritel-

tynä päätöksentekona, jolloin se on luonteeltaan toistuvaa ja rutiininomaista. Tällöin uu-

det päätökset nojaavat vanhoihin päätöksiin ja toimintamalleihin päätöksenteossa. Kui-

tenkin, jos organisaatio pyrkii jatkuvaan innovointiin muuttuvassa ympäristössä, ratkai-

sevan tärkeää on kyetä älykkääseen päätöksentekoon, joka ei pohjaudu vanhoihin käy-

täntöihin ja toimintamalleihin. Tämän kaltainen älykäs, mutta epämääräinen päätöksen-

teko on luonteeltaan uudenlaista ja monitulkintaista eikä sen tueksi ole aikaisempia pää-

töksenteon malleja. (Choo 2002, s. 33) Erityisen tärkeää informaation käyttö on epämää-

räisen päätöksenteon prosesseissa, joissa tehdään merkittäviä päätöksiä (Choo 2002, 

s. 46).   

 

Päätöksenteon prosessi voidaan jakaa vaiheisiin, joista ensimmäisessä muodostetaan 

riittävä ymmärrys ongelman ratkaisuksi etsimällä tietoa ongelman rajaamiseksi ja siihen 

vaikuttavien syyseuraus suhteiden havaitsemiseksi. Seuraavassa vaiheessa tuotetaan 

parhaan mahdollisen tiedon mukaan mahdollisimman elinkelpoisia erilaisia vaihtoehtoja 

ongelman ratkaisemiseksi. Viimeisessä vaiheessa vaihtoehtoisten ratkaisuiden seuraa-

mukset arvioidaan tarkasti ja tehdään päätös etenemistavasta. Haasteita nopeatempoi-

sessa ympäristössä tapahtuvaan päätöksenteon prosessiin aiheuttavat esimerkiksi kes-

keytykset, viiveet ja toistuvat vaiheet, joiden todennäköisyys lisääntyy päätöksenteon 

prosessin keston ja ympäristön epävakauden kasvaessa. (Choo 2002, s. 47-48) 



44 
 

4. TUTKIMUSMETODOLOGIA JA AINEISTO 

Tässä luvussa esitellään tässä tutkimuksessa käytettävä tutkimusmetodologia ja aineis-

ton keräämisen ja analysoinnin menetelmät ja vaiheet. Aluksi kuvataan tutkimuksen pe-

ruslähtökohdat, eli filosofiset ja menetelmälliset valinnat ja perustelut, jonka jälkeen ku-

vataan empiirisen aineiston kerääminen ja aineiston analysointi. Runkona menetelmien 

ja valintojen tekemiselle oli Saunders et al. (2019, s. 130) esittämä tietojohtamisen tie-

teenalalla yleisesti käytetty niin kutsuttu ’sipulimalli’.  

4.1 Tutkimusmetodologia 

Tutkimusmetodologialla tarkoitetaan menetelmiä ja tapoja laadullisen tai määrällisen ai-

neiston keräämiseen, järjestelyyn ja analysointiin, joiden tarkoituksena on vastata tutki-

muskysymyksiin. Metodologiassa huomioidaan tutkimusalakohtaisia yksityiskohtia sekä 

löydöksien analysointiin liittyviä sääntöjä. (Duignan 2016a) Tässä alaluvussa esitellään 

metodologisten valintojen pohjana toiminut sipulimalli ja kerrotaan tämän tutkimuksen 

filosofiset ja menetelmälliset valinnat sipulimallin mukaan. Kuvassa 11 esitetään Saun-

ders et al. (2019, s. 130) sipulimallin kerrokset ja tämän tutkimuksen valinnat.  

 

Kuva 11. Tutkimusmetodologiset valinnat tässä tutkimuksessa (mukaillen Saunders 
et al. 2019, s. 130) 

Sipulin ytimessä ovat tutkimusaineiston kerääminen ja analysointi ja ulospäin mentäessä 

näkökulma laajenee entistä perustavanlaatuisempiin filosofisiin kysymyksiin ja oletta-

muksiin. Tämä tutkimus on luonteeltaan kuvaileva, eli se pyrkii selittämään esimerkiksi 
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asian tai tapahtuman tilaa (Saunders et al. 2019, s. 187) sekä arvioiva, eli tutkimus pyrkii 

selittämään, miten hyvin jokin toimii esimerkiksi arvioimalla organisaation toiminnan vai-

kuttavuutta (Saunders et al. 2019, s. 188). Valittu tutkimusfilosofinen lähestymistapa ja 

teoreettiset oletukset ohjaavat asiasisältöä, tutkimusaineiston keräämistä ja analysointia, 

välineitä aineiston tulkintaan ja esittämiseen sekä löydösten todentamiseen. (Duignan 

2016a).  

4.1.1 Tieteenfilosofia: pragmatismi 
 

Yleisesti, termi tieteen filosofia viittaa uskomusten ja oletuksien järjestelmään liittyen tie-

don kehittymiseen (Saunders et al. 2019, s. 130). Tieteen filosofia määrittelee tutkijan 

perustavanlaatuista maailmankuvaa havainnoitavan ja havaitsijan välisestä suhteesta, 

tiedon ja oppimisprosessin luonteesta ja kuinka nämä näkyvät tutkimusprosessissa 

(Duignan 2016b). Erilaisia tieteenfilosofioita voidaan erottaa toisistaan tutkimusfilosofioi-

den taustalla olevien erilaisten perusolettamuksien mukaan, joita ovat tutkimusfilosofioi-

den erilaiset suhteet ontologisiin, epistemologisiin ja arvofilosofisiin kysymyksiin (Saun-

ders et al. 2019, s. 133).  

 

Ontologialla viitataan metafysiikkaan, joka määrittelee perustavanlaatuisia olemassa-

olon ominaisuuksia ja suhteita. Usein se toimii taustalla vaikuttaen tapahtuvien ilmiöiden 

kuvaamiseen tai analysointiin. (Mathison 2005) Epistemologia sen sijaan käsittelee mie-

lipiteitä tiedon luonteesta: mikä on luotettavaa tietoa, kuinka totuus saavutetaan ja min-

kälaisella tiedolla on tutkijalle hyvä validiteetti ja reliabiliteetti (Mills et al. 2010). Näiden 

lisäksi tutkimusfilosofioilla on erilaiset suhteet arvoihin ja etiikkaan eli arvofilosofisiin ky-

symyksiin, jolloin pohditaan, saako tutkijan arvot vaikuttaa tutkimukseen tai miten tutki-

mukseen osallistuvien arvoja pitäisi käsitellä (Saunders et al. 2019, s. 134). 

 

Saunders et al. (2019, s. 144-151) esittävät viisi yleisintä ”business and management” 

aloilla sovellettavaa tieteenfilosofiaa, jotka ovat ovat positivismi, kriittinen realismi, in-

terpretivismi (tulkinnallinen ote), postmodernismi ja pragmatismi. Positivismi tieteenfilo-

sofiana on usein luonnontieteilijöiden ajattelutapa, jossa oletetaan sosiaalisen todellisuu-

den olevan objektiivisesti havaittavissa ja pyrkimyksenä on tehdä lain kaltaisia yleistyksiä 

(Saunders et al. 2019, s. 144). Toisin kuin positivismi, kriittinen realismi tarkentaa tutki-

muksen kohdetta myös omien aistihavaintojen ja kokemusten kautta ottaen huomioon 

sekä sisäisen tulkinnallisen, että ulkoisen havaittavan maailman (Saunders et al. 2019, 

s. 147).  
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Interpretivismi taas korostaa ihmisten erillisyyttä fyysisen maailman ilmiöistä perusteena 

kyky luoda merkityksiä, joita interpretistisessä tieteessä tutkitaan. Interpretivismissä tar-

koitus on usein luoda syvällisempää ymmärrystä sosiaalisista todellisuuksista ja erilai-

sista ympäristöistä, kuten tutkimalla organisaatioita erilaisten ihmisryhmien näkökul-

mista. (Saunders et al. 2019, s. 148-149) Kuten interpretivismissä, postmodernismissa-

kin painotetaan ihmisen älyllisyyden ja sosiaalisen todellisuuden vaikutusta ilmiöihin, 

mutta postmodernismi painottaa erityisesti kielen ja valtasuhteiden merkitystä kyseen-

alaistaessaan totutut ajattelumallit ja antaen mahdollisuuden vaihtoehtoisille marginaali-

sille näkemyksille. Siinä missä interpretismisen tutkimuksen aiheet ovat esimerkiksi ’hal-

linta’, ’suorituskyky’ tai ’resurssit’, liittyvät postmodernistin aiheet usein käynnissä oleviin 

prosesseihin luoda edellä mainittuja erilaisilla johtamisen tai hallinnan tavoilla. Perusta-

vanlaatuisena ajatuksena postmodernismissa on ajatus, että valtasuhteet tutkijan ja tut-

kimuskohteen välillä vaikuttavat tiedon luonnissa osana tutkimusprosessia. (Saunders 

et al. 2019, s. 149-150) 

 

Viimeisenä esitellyistä filosofioista on pragmatismi, joka valittiin tämän tutkimuksen tut-

kimusfilosofiaksi. Pragmatismin keskeisenä ajatuksena on käytännönläheinen ajatus, 

että mallit ovat merkityksellisiä ainoastaan, jos ne tukevat toimintaa. Pragmatismissa py-

ritään huomioimaan sekä objektiivinen että subjektiivinen näkökulma, tosiasiat, arvot, 

täsmällinen tieto, mutta myös ympäristösidonnaiset kokemukset. Teorioita, konsepteja, 

hypoteeseja, tutkimuslöydöksiä ja ideoita sovelletaan sekä toiminnan että ajattelun väli-

neinä käytännönläheisesti. (Saunders et al. 2019, s. 150-151) Taulukossa 4 esitetään 

pragmatistisen filosofian suhteet olemassa olon, tiedon luonteen ja arvojen vaikutusten 

kysymyksiin sekä esitellään tyypillisiä tutkimusmenetelmiä. 

Taulukko 4. Pragmatismin suhde ontologiaan, epistemologiaan ja arvofilosofiaan 
sekä tyypillisiä tutkimusmetodologisia valintoja 

Ontologia Epistemologia Arvofilosofia Menetelmät 

-Monimutkainen, 
rikas ja ulkoapäin tar-
kasteltava todellisuus 
on käytännön ideoi-
den tuotos.  

-Sekoitus proses-
seja, kokemuksia ja 
käytäntöjä. 

-Tiedolla on käy-
tännöllinen tarkoitus 
tarkoituksenmukai-
sissa kohteissa.  

-Sujuva toiminta 
vaatii tositarkoituk-
seen soveltuvaa teo-
riaa ja tietoa. 

-Huomio on on-
gelmissa, käytän-
nöissä ja tarkoituk-
senmukaisuudessa. 

-Ongelmien rat-
kaisuun ja tulevai-
suuden käytäntöihin 
tähtäävää  

-Arvolähtöistä tut-
kimusta. 

-Tutkijan usko-
mukset ja oletukset 
määrittävät tutkimuk-
sen alulle panoa ja 
suorittamista. 

-Tutkijat heijasta-
vat sisäistä maail-
maansa tutkimuk-
sessa. 

-Seuraa tutkimus-
ongelmaa ja tutki-
muskysymyksiä 

-monia menetel-
miä: 
monimenetelmä, 
kvalitatiivinen, kvanti-
tatiivinen, toimintatut-
kimus. 

-Painottaa käytän-
nön ratkaisuja ja vai-
kutuksia. 
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Saunders et al. (2019, s. 151) painottaa toiminnan pragmatistisen otteen aloittavan usein 

ongelmasta ja tutkimus tähtää käytännönratkaisuun, joka kehittää tulevaisuuteen vaikut-

tavia käytäntöjä. Hänen mukaansa myös tutkimuskysymykset ovat erittäin tärkeässä 

roolissa hyvien käytännön vaikutuksien saavuttamiseksi. Vaikka interpretivismi on usein 

laadullisen tutkimuksen filosofia (Saunders et al. 2019, s. 179), pragmatismi nähtiin so-

veltuvan tähän tutkimukseen erityisen hyvin ongelmalähtöisyyden ja ratkaisukeskeisten 

piirteiden vuoksi. Pragmaattisen filosofian mukaisesti tässä tutkimuksessa tutkimusky-

symysten ja ongelman asetteluun käytettiin paljon aikaa ja niitä muokattiin tutkimuksen 

edetessä vastaamaan ongelmaan entistä paremmin. 

4.1.2 Tutkimusote: deduktiivinen 

Tutkimusote voi sipulimallin mukaan olla deduktiivinen, induktiivinen tai abduktiivinen 

(Saunders et al. 2019, s. 130). Deduktiivinen ote on kirjallisuudesta ja aikaisemmasta 

teoriasta lähtevää. Siinä tutkimusstrategiana on usein testata aikaisemman teorian toi-

mivuutta, kun taas induktiivisessa otteessa tarkoituksena on päinvastaisesti uuden il-

miön tutkiminen ja jopa uuden teorian luominen kerätyn aineiston avulla. Abduktiivisessa 

otteessa yhdistellään näitä molempia ja liikutaan niissä vuorotellen – kerätään dataa il-

miön ymmärtämiseksi tai selittämiseksi, tuotetaan vanhan teorian pohjalta uusi tai muo-

kataan olemassa olevaa teoriaa uuden tiedon pohjalta. (Saunders et al. 2019, s. 153-

156)  

 

Tässä tutkimuksessa käytetään kirjallisuudesta nousevaa jo kertaalleen paranneltua tie-

tojohtamisen prosessimallia, joka toimii pohjana organisaation toiminnan kehittämiselle 

uudesta näkökulmasta. Tutkimusote on deduktiivinen, koska kirjallisuudesta nostettua 

mallia ei pyritä edelleen kehittämään vaan sen perusteella pyritään tuottamaan tietoa, 

joka joko tukee mallin hyödyntämistä tai osoittaa siinä puutteita valitussa käyttötarkoituk-

sessa. Päätarkoituksena on tutkia, kuinka mallilla voidaan tuottaa tietoa päätöksenteon 

tueksi ja kuinka malli soveltuu työkaluksi vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja terveyden-

huollon edistämisessä. 

4.1.3 Tutkimusmenetelmä: laadullinen 

Sipulimallin mukaisesti tutkimusmenetelmä voi olla joko kvalitatiivinen eli laadullinen tai 

määrällinen eli kvantitatiivinen perustuen aineiston olemukseen. Kvantitatiivisissa tutki-

musmenetelmissä tyypillisesti kerätään ensisijaisesti muuttujista numeerista dataa, teh-

dän systeemistä havainnointia, sekä usein tilastollisten menetelmien avulla testataan 

korrelaatiota, riippuvuussuhteita ja hypoteesin paikkansa pitävyyttä (Duignan 2016c). 
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Kvalitatiivisessa tutkimuksessa sen sijaan painottuu havainnointi ja kerronnallisuus eikä 

numeerista aineistoa tyypillisesti kerätä, jolloin tutkimus on luonteeltaan subjektiivista ja 

analysointi haastavampaa (Duignan 2016d).  

 

Tutkimusmenetelmä voi kuitenkin olla erilaisia tutkimusstrategioita ja aineiston keräys-

menetelmiä yhdistelevä. Sipulimalli jakaa tutkimusmenetelmät yksi- ja monimenetelmäi-

seen kvantitatiiviseen tai kvalitatiiviseen tutkimukseen sekä sekoitusmenetelmään, joka 

yhdistelee sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusta (Saunders et al. 2019, s. 

130). Tämä tutkimus suoritetaan yksimenetelmäisenä laadullisena tutkimuksena, koska 

tutkimusaineistona ovat ainoastaan haastattelut, joiden avulla tuotetaan analysoitavaa 

tekstimuotoista sisältöä tietojohtamisen mallin viitekehyksessä ja pyritään ymmärtämään 

asian tilaa ensisijaisesti subjektiivisien näkemysten pohjalta. Laadullinen tutkimus usein 

painottaa sitä, kuinka ihmiset luovat merkityksiä, järkeilevät tai mitä heidän kokemuk-

sensa ovat suhteessa historialliseen, poliittiseen ja kulttuurilliseen ympäristöön (Staller 

2012). 

 

Saundersin et al. (2019, s. 176) mukaan pragmaattinen tutkimusfilosofia sopii laadulli-

seen tutkimukseen. Laadullisen tutkimuksen tekijän on myös ymmärrettävä, että tutki-

mukseen vaikuttavat käsitykset vallasta, etuoikeuksista, asemasta ja sosiaalisesta oi-

keudenmukaisuudesta (Staller 2012). Laadullinen tutkimusmenetelmä sopii hyvin tämän 

tutkimuksen pragmaattiseen tutkimusfilosofiseen näkemykseen, koska haastatteluai-

neisto on luonteeltaan subjektiivista ja sen tarkoituksena on kehittää käytännönläheisiä 

suosituksia ja ohjeita valitussa toimintaympäristössä.  

4.1.4 Tutkimusstrategia: tapaustutkimus 

Tutkimusstrategioita on hyvin monenlaisia, joita Saundersin et al (2019, s. 130) sipuli-

mallissa luetellaan olevan muun muassa toimintatutkimus, kyselytutkimus, arkistotutki-

mus, etnografia tai kerronnallinen tutkimus. Tutkimusstrategiat perustuvat niiden oman-

laisiin menetelmällisiin käytäntöihin ja oletuksiin ja on mahdotonta tehdä yleistyksiä laa-

dullisessa tutkimuksessa käytettävistä menetelmistä, joten tutkimusstrategian määritte-

lyssä on tarpeen tutustua menetelmäkohtaisiin sääntöihin ja toimintatapoihin (Staller 

2012). Erilaiset tutkimusstrategiat sopivat usein paremmin laadulliseen tai määrälliseen 

tutkimukseen (Saunders et al. 2019, s. 178). 

 

Laadullisen tutkimuksen aineistona voidaan hyödyntää erilaisia tapauksia erilaisissa 

asiayhteyksissä (Staller 2012). Tapaustutkimus menetelmänä sisältää hyvin erilaisia 
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suuntauksia, mutta yleisesti tapaustutkimus tarjoaa yksityiskohtaista tietoa jonkin tark-

kaan rajatun asian tilasta tai paljastaa ilmiöitä tutkimalla tiettyä rajattua asiaa sen sosi-

aalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä (Putney 2012). Tämän tutkimuksen tutkimus-

strategiana on tapaustutkimus, koska keskeisenä tutkimusstrategiana on viitekehyksen 

testaaminen rajatussa ympäristössä: tietojohtamisen prosessimallin toimivuutta ja sen 

tuottamia hyötyjä tutkitaan sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristössä rajatulla, vaikutta-

vuusperusteiseen systeemiin liittyvällä, sovellusalueella. Saunders et al. (2019, s. 196) 

painottaa tapauksen, joka voi viitata henkilön, ryhmään, organisaatioon, muutosproses-

siin, tapahtumaan tai lähes mihin tahansa, valinnan tärkeyttä. Tässä tapaustutkimuk-

sessa on naturalistinen ote, jolloin tutkimuksen tapauksen valinnassa tärkeää on tutkijan 

kiinnostus sitä kohtaan sekä tarkoituksena on tärkeiden tosielämässä hyödynnettävien 

vaikutusten aikaansaaminen (Given 2008). 

 

Tapauksella viitataan tässä tutkimuksessa luvussa 3.2 esitetyn tietojohtamisen proses-

simallin hyödyntämiseen vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja terveydenhuollon palve-

lunjärjestäjän näkökulmasta Pirkanmaalla. Tapauksena on mallin soveltaminen uuteen 

käyttötapaukseen eli vaikuttavuustiedon käsittelyyn uudessa toimintaympäristössä. Teo-

riaa ei löydetty mallin hyödyntämisestä vaikuttavuustiedon käsittelyyn, joten tutkimuk-

sella ja sen tapauksella on myös uutuusarvoa. 

4.1.5 Aikahorisontti: poikittaistutkimus 

Tutkimus voi olla aikahorisontin puolesta pitkittäis- tai poikittaistutkimus, joista ensimmäi-

sellä viitataan pitkän ajan kuluessa kerättävään aineistoon ja jonkin asian kehityksen tai 

muutoksen tutkimiseen pitkän ajan kuluessa, kun taas poikittaistutkimus on läpileikkaus 

eräänä ajanhetkenä ja kertoo ilmiöstä tai asioiden välisistä suhteista kyseisenä ajanhet-

kenä (Saunders et al. 2019, s. 212).  

 

Tässä tutkimuksessa ei kerätä aineistoa pitkällä aikavälillä, jolla itsessään voitaisiin tut-

kia muutoksia tai kehityksen suuntaa, joten kyseessä on poikittaistutkimus. Muutoksista 

ja kehityssuunnista kertovia indikaattoreita tutkimusaineistosta ja kirjallisuudesta löyty-

vää tietoa kuitenkin käytetään tutkimuksessa hyväksi. 

4.2 Empiirinen tutkimusaineisto 

Aineistonkeruumenetelmänä tapaustutkimuksessa olivat haastattelut. Haastattelut to-

teutettiin puolistrukturoituina haastatteluina kahdesta eri päänäkökulmasta. Haastattelu-
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rungon muodostaminen haastavasta aiheesta oli myös prosessina haastava. Runko ke-

hittyi vielä ensimmäisen haastatteluiden aikana viimeiseen muotoonsa. Tässä alalu-

vussa kerrotaan haastatteluista aineistonkeruumenetelmänä ja haastatteluihin liittyviä 

valintoja tässä tutkimuksessa, haastateltavien valinta ja haastatteluiden suorittaminen. 

4.2.1 Haastattelu aineistonkeräämisen menetelmänä 

Haastattelu on eräs tapaustutkimuksessa usein käytetty aineiston keräämisen mene-

telmä (Putney 2012).Tutkimushaastattelu on keskusteluun ja vuorovaikutukseen perus-

tuvaa toimintaa, jolla on määritelty tarkoitus sekä osallistujaroolit: tutkija on haastattelun 

aloitteentekijä ja ohjaa tai ainakin antaa suuntaa (Ruusuvuori & Tiittula 2005). Haastat-

telut voidaan tyypillisesti jakaa strukturoituihin, puolistrukturoituihin ja strukturoimatto-

miin. Strukturoiduissa haastatteluissa seurataan tarkasti suunniteltua rakennetta, kysy-

myksiä ja niiden järjestystä, kun taas strukturoimattomassa haastattelussa annetaan esi-

merkiksi otsikko tai tapahtuma, josta halutaan tietoa ja josta voidaan keskustella varsin 

vapaamuotoisesti. Strukturoitu haastattelu on selkeästi etenevä kyselyn tyyppinen me-

netelmä, joka pitää tutkijan roolin selkeänä, kun taas strukturoimattomassa haastatte-

lussa on paljon liikkumavaraa siinä, millä tavoin ja kuinka paljon tutkija osallistuu kes-

kusteluun. (Saunders et al. 2019, s. 437-439)  

 

Näiden ääripäiden välissä on puolistrukturoitu haastattelu, jossa annetaan sopivien rajo-

jen sisällä liikkumavaraa haastateltavalle kertoa niistä asioista, joista tämä luontaisesti 

haluaa kertoa. Puolistrukturoidussa haastattelussa on usein ennalta valitut teemat ja nii-

hin liittyviä apukysymyksiä. Puolistrukturoidussa haastattelussa tutkimusfilosofia ja muut 

metodologiset valinnat määrittelevät kuinka tiukasti haastatteluun sovelletaan pysyvää 

rakennetta. Deduktiivinen ote ja mallien testaaminen vaatii usein tiukempaa rakennetta 

ja johdonmukaisuutta. (Saunders et al. 2019, s. 437-439) Tässä tutkimuksessa suoritet-

tiin 10 puolistrukturoitua haastattelua. Pragmaattisen filosofian ja deduktiivisen otteen 

vuoksi haastattelut olivat enemmän kallellaan strukturoituihin haastatteluihin, jotta mallin 

sisältöihin saataisiin johdonmukaisesti tietoa.  

 

Haastatteluiden käytännön suorittamiseen liittyviä valintoja ovat lisäksi haastatteluiden 

henkilömäärät ja toteutusmuoto. Haastattelut voivat olla joko yksilöhaastatteluita, kuten 

tässä tutkimuksessa, tai erilaisia ryhmähaastatteluita, joissa sekä haastateltavien että 

haastattelijoiden määrät voivat vaihdella. Lisäksi toteutusmuoto voi olla kasvokkainen, 

puhelinhaastattelu, muun etäyhteyden välityksellä tapahtuva tai visuaalinen, kuvia 
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apuna käyttävä haastattelu. (Saunders et al. s. 441-442) Kahdenkeskiset asiantuntija-

haastattelut nähtiin tarjoavan tälle tutkimukselle paras mahdollinen aineisto. Yksilöhaas-

tattelujen avulla haastatteluissa päästään syvälle haastateltavien asiantuntijuuden hyö-

dyntämisessä, kun haastateltavat saavat olla itse äänessä koko haastattelun ajan.  

4.2.2 Haastattelurungon muodostaminen 

Tutkimuksen analyyttinen viitekehys eli tietojohtamisen prosessimalli oli perusteena 

haastattelurungon muodostamiselle. Tavoitteena oli luoda runko, jonka avulla suoritetta-

vien haastattelujen ja sen jälkeen niiden analyysin, sekä lisäksi teoreettisen taustamate-

riaalin perusteella, on mahdollista luoda johtopäätöksiä, joilla vastata tutkimuskysymyk-

siin. Rungon muodostamisessa oli huomioitava, että haastattelut antaisivat mahdolli-

suuksia johtopäätöksiin, joilla voidaan arvioida, kuinka hyvin vaikuttavuusperusteisuus 

toteutuu tällä hetkellä ja miten vaikuttavuusperusteista tietojohtamista voitaisiin kehittää.  

 

Haastattelut tehtiin kahdesta päänäkökulmasta, joilla etsittiin vastauksia analyyttisen vii-

tekehyksen näkökulmasta tutkimusongelmaan. Päänäkökulmista, Johtamisnäkökul-

masta ja tietojohtamisnäkökulmasta, luotiin molemmista omat haastattelurungot, joiden 

muodostamisessa huomioitiin tutkimuskysymyksiin vastaaminen. Haastatteluiden ja tut-

kimuskysymyksiin vastaamisen tavoitteena oli selvittää vaikuttavuusperusteisen sosi-

aali- ja terveydenhuollon järjestelmän johtamisen tilaa, sekä tietojohtamisen roolia vai-

kuttavuusperusteisuuden työkaluna. Kahdesta eri näkökulmasta pidetyt haastattelurun-

got löytyvät liitteistä A ja B. 

 

Haastattelurungossa molemmista näkökulmista oli kaksi tai kolme pääteema, joista kum-

mastakin selvitettiin apukysymyksien avulla nykytila ja ihannetila (Kuva 12). Molempien 

päänäkökulmien mukaisissa haastatteluissa oli yksi täsmälleen sama teema (Vaikutta-

vuus ja sen mittaaminen) ja toinen lähes sama (johtamisen/tietojohtamisen käytännöt ja 

tarpeet). Johtamisnäkökulmasta oli kuitenkin myös kolmas suppea pääteemaa (Visio ja 

strategia), mutta tästä luovuttiin tietojohtamisnäkökulmassa ja sisällytettiin kolmannen 

teeman asiat toiseen teemaan. Ennen varsinaisia teemoja, kaikkien haastateltavien pyy-

dettiin määrittelemään mitä vaikuttavuus ja tietojohtaminen on. Näillä kysymyksillä kar-

toitettiin yleisesti haastateltavien tietämyksen tasoa kyseisissä aihepiireissä ja ne antoi-

vat haastattelijalle käsityksen, millä tasolla rungon myöhempiä kysymyksiä voidaan 

käydä läpi. Kuvassa 12 on numeroitu tietojohtamisen prosessimallin vaiheet taulukkoa 5 

varten, jossa on esitetty molempien näkökulmien pääteemat sekä mihin tietojohtamisen 

mallin numeroituihin vaiheisiin apukysymyksillä haluttiin tuottaa vastauksia.  



52 
 

 

Kuva 12. Tietojohtamisen prosessimallin vaiheiden ja komponenttien numerointi ky-
symysrunkojen muodostamista varten. 

Molemmissa päänäkökulmissa haluttiin selvittää sekä asioiden nykytilaa että asiantunti-

joiden mieleistä ihannetilaa. Nykytila antaa kuvan asioiden tilasta tällä hetkellä lisäten 

ymmärrystä toimintaympäristöstä ja siitä, kuinka tietojohtamisen prosessimallin mukaisia 

vaiheita tällä hetkellä hyödynnetään, jotta mahdolliset kehittämissuositukset olisi sidottu 

niiden kontekstiin oikein. Ihannetilan määrittämisen tarkoituksena oli kerätä tietoa kehi-

tyskohteista ja miten tietojohtamisen prosessimallin vaiheita voitaisiin hyödyntää parem-

min. 

Keskeisenä mielenkiinnon kohteena tutkimuksessa (Taulukko 5) oli vaikuttavuustiedon 

mittaaminen ja hallinta (pääteema: vaikuttavuus ja sen mittaaminen) sekä vaikuttavuus-

tiedon hyödyntäminen johtamisessa ja tietojohtamisessa (pääteemat johtamisen/tieto-

johtamisen käytännöt ja tarpeet). Nämä teemat tukivat myös tutkimuskysymyksiin vas-

taamista. Haastattelurungon teemojen ja apukysymyksien muodostamisessa käytettiin 

apuna Jääskeläinen et al. (2020) esittämän organisaation tietojohtamisen kypsyysarvi-

ointia, jossa oli tässä tutkimuksessa käytetyn tietojohtamisen prosessimallin (Choo 

2002) pohjalta rakennettu laaja arviointikysely. Arviointimallista poimittiin oleellisimmiksi 
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koettuja kysymyksiä mallin eri vaiheista ja rakennettiin näiden pohjalta haastattelurungon 

apukysymyksiä 

Taulukko 5. Haastattelurunkojen pääteemat ja mihin tietojohtamisen prosessimallin 
vaiheisiin niillä etsittiin vastauksia 

Päänäkökulma Teema 1 Teema 2 Teema 3 

Johtaminen 
Nykytila ja ihannetila 
 
5 haastattelua: 
JH1-5 
 

Visio ja strategia 
 
-Vaihe 1 

Vaikuttavuus ja sen 
mittaaminen 
 
-vaiheet 2, 4, 5, 6 

 

Johtamisen käytän-
nöt ja tarpeet 
 
-Vaiheet 3, 4, 7, 8, 9 

Tietojohtaminen 
Nykytila ja ihannetila 
 
5 haastattelua 
TJ6-10 
 

Vaikuttavuus ja sen 
mittaaminen 
 
-Vaiheet 2, 4, 5, 6 

 

Tietojohtamisen käy-
tännöt ja tarpeet 
 
-Vaiheet 1, 3, 4, 7, 8, 
9 

(Ei ollut erikseen, 
siirrettiin teemaan 2) 

Kuten taulukosta 5 havaitaan, tietojohtamisnäkökulman haastatteluissa ei ollut erikseen 

visio ja strategia -teemaa, koska kyseisen teeman apukysymykset sijoitettiin teemaan 3 

johtamisnäkökulmasta pidettyjen haastatteluiden kokemuksien perusteella. Strategiasta 

ja visiosta oli luontevampaa puhua tietojohtamisen käytäntöjen ja tarpeiden teemassa, 

jossa näistä asioista kysyttiin ensimmäisenä. Kokonaisuudessaan haastatteluiden vai-

heet olivat seuraavat: 

• Haastattelijan ja haastateltavan itsensä esittely sekä tarvittavien taustatietojen 

selittäminen haastateltavalle, 

• A: Haastateltavan taustatiedot, 

• B: Yleiset kysymykset kaikille (vaikuttavuus ja tietojohtaminen), 

• C: Päänäkökulmakohtaiset kysymykset 2-3 teemasta ja 

• D: Lopetus ja mahdollisuus kysymyksille sekä muiden haastateltavien tiedustelu. 

Haastattelurungon muodostaminen tapahtui iteratiivisesti kahden diplomityön tarkasta-

jan kanssa, jotka antoivat kommentteja ja parannusehdotuksia kahdessa rungon muo-

dostamista käsittelevässä palaverissa. Ensimmäinen haastattelu toimi samalla haastat-

telurungon varsinaisena testihaastatteluna, jossa runko todettiin toimivaksi eikä pieniä 

sanamuotojen parantelua suurempia muutoksia tehty. Apukysymyksiä oli paljon, joten 

haastattelijan tehtävänä oli kysyä ja johdattaa haastateltavaa tärkeimmiksi kokemiensa 

kysymysten kautta siten, että kaikkiin teemoihin, niiden nyky- ja ihannetilaan sekä mah-

dollisimman moniin prosessimallin vaiheisiin saatiin vastauksia. 
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4.2.3 Haastateltavien valinta 

Kun runko saatiin valmiiksi, seuraavana vaiheena oli valita tutkimukseen sopivat haas-

tateltavat, joiden nimet ovat haastateltavien luvalla julkaistu liitteessä C. Tutkimuksen 

aineiston keräämistä varten tehty koehenkilöiden otanta tulisi kattaa laajasti tutkimuksen 

kohteena oleva populaatio (Saunders et al. 2019, s. 295). Haastattelujen kohderyhmänä 

olivat sosiaali- ja terveydenhuollon ylemmän johdon henkilöt kahdesta eri päänäkökul-

masta: johtaminen ja tietojohtaminen. Tutkimusaiheen haasteellisuus ja käsiteltävät 

asiat johtamisen ja tietojohtamisen osalta rajasivat haastateltavat ylemmän tason johta-

jiksi, jotka ovat ainakin osin vastuussa vision, strategian tai tietoarkkitehtuurin kaltaisista 

asioista ja joilla on laaja-alaista näkemystä. Lisäksi alueellinen rajaus oli Pirkanmaa, jo-

ten haastattelututkimuksen kohderyhmän kriteerien mukaisia henkilöitä oli suhteellisen 

vähän. Koska tutkimuksessa on mukana sekä sosiaali- että terveydenhuolto, haluttiin 

tutkimukseen molempia näkökulmia myös haastateltaviksi.  

 

Otoksen valinnan menetelmät voidaan jakaa kahteen pääluokkaan, satunnais- ja harkin-

nanvaraiseen otantaan. Satunnaisotanta on usein kyselyaineiston keräämisessä käytet-

tävä tapa, joka perustuu oletukseen kohderyhmän tasalaatuisista tai tasaisesti vaihtele-

vista ominaisuuksista, jolloin tilastollisilla menetelmillä voidaan laskea esimerkiksi otok-

seen tarvittavien henkilöiden määrä, jotta tuloksia voidaan yleistää. Satunnaisotantaan 

on useita menetelmiä, joiden avulla koehenkilöt valitaan satunnaisesti kohderyhmästä. 

(Saunders et al. 2019, s. 297-305) Harkinnanvaraisissa otannan menetelmissä ei tar-

vitse tietää tarkasti kohderyhmän kokoa, eikä se usein ole edes mahdollista. Tutkijan 

vastuu ja subjektiivinen ote kuitenkin korostuu. Menetelmiä on monia ja otannan muo-

dostamista ohjaa tutkimuskysymykset ja tutkimusstrategia. Tapaustutkimuksessa voi 

olla mahdollista, että valittuja tapauksia on olemassa vain yksi, joten satunnaisotanta ei 

sovellu menetelmäksi, kuten tässä tapauksessa. (Saunders et al. 2019, s. 297) 

 

Haastateltavien valinnassa käytettiin harkinnanvaraisista menetelmistä miellyttävyys-

otantaa ja lumipallo-otantaa. Miellyttävyysotannassa haastateltavat valitaan sen mu-

kaan, mikä on tutkimuksen kannalta helpoin ja kustannustehokkain tapa tavoittaa tutki-

muksen kannalta oikeita henkilöitä (Salkind 2010). Miellyttävyysotannassa pyrittiin huo-

mioimaan koehenkilöiden otoksen olevan mahdollisimman edustava, joka tarkoitti eri 

tehtävissä, eri organisaatiossa ja eri valta-asemissa olevien koehenkilöiden valintaa. So-

siaalisten verkostojen avulla tiedettiin sopivia ylemmän johdon henkilöitä, jotka olivat ta-

voitettavissa haastateltavaksi. Tämän lisäksi sopivia henkilöitä etsittiin internetistä, joka 

oli ylemmän johtohenkilöstön etsimiseen hyvä tapa, sillä heihin liittyvää aineistoa oli 
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usein saatavilla. Lisäksi käytettiin usein tapaustutkimuksessa käytettyä tapaa, lumipallo-

otantaa, jossa jo haastateltua henkilöä pyydetään nimeämään muita sopivia henkilöitä 

(Saunders et al. 2019. s. 315-318). 

 

Usein asiantuntijahaastattelut nähdään miellyttävämpänä kuin kyselyt, erityisesti, jos 

aihe on haastateltavien ammatillisen mielenkiinnon kohteena sillä haastattelu tarjoaa ti-

laisuuden reflektointiin ilman muistiinpanojen tekoa (Saunders et al. 2019, s. 445)  Haas-

tattelujen järjestämisen haasteena oli haastateltavien usein kiireiset aikataulut, mutta 

kaikki haastatteluihin pyydetyt henkilöt näkivät haastatteluun osallistumisen tärkeänä ja 

aika saatiin sovittua sähköpostitse lähetettyjen kutsujen avulla. Osalle haastateltavista 

kuitenkin lähetettiin muistutusviesti ennen kuin yhteinen aika varattiin kalenteriin.   

4.2.4 Haastatteluiden suorittaminen 

Haastattelumenetelmänä oli puolistrukturoitu haastattelu, jossa tarkoituksena oli saada 

aikaan rajattu, mutta suhteellisen vapaamuotoinen keskusteleva tilanne, jossa kysymys-

ten esittämisessä edettiin tilanteen mukaan. Tämä tarkoittaa, että kaikkia apukysymyksiä 

ei välttämättä kysytty, niitä kysyttiin eri muodossa tai eri kohdissa sen mukaan, mihin 

aihepiireihin keskustelu ohjautui luonnostaan. Haastattelurungon apukysymykset ja run-

gon teemojen järjestys muuttui hieman haastattelukierroksen aikana, mutta tällä ei ollut 

oleellista merkitystä haastatteluiden sisältöihin, vaan muutoksilla edistettiin haastattelui-

den johdonmukaisuutta ja vähennettiin asioiden turhaa toistumista. 

 

Haastattelut tehtiin kahdesta eri näkökulmasta, joiden haastattelurungot apukysymyksi-

neen ovat nähtävissä liitteessä A ja B. Haastateltaville lähetetyssä kutsussa esitettiin 

haastattelun teemat taulukon 5 mukaisesti ilman apukysymyksiä. Tietojohtamisen pro-

sessimallia ei ollut tarpeellista mainita viestissä eikä haastattelutilanteessa. Johtamisnä-

kökulman vastaajat olivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueista, sote-muutok-

sesta ja terveyskeskustoiminnasta vastaavia ylempiä johtohenkilöitä Pirkanmaan alu-

eelta. Kaksi heistä edusti erityisesti sosiaalipuolen palveluita, kaksi terveyspalveluita ja 

yksi sote-palveluiden kokonaisuutta maakunnan tasolla.  Tietojohtamisnäkökulman hen-

kilöistä kolme olivat erikoistuneet erityisesti tietojohtamisen kehittämiseen strategisella 

tasolla isossa sairaalaorganisaatiossa tai kaupungissa. Kahden ylemmän toimihenkilön 

tietojohtamisnäkökulmasta haastateltujen työtehtävät koskivat tietojohtamista Pirkan-

maan tai koko maan laajuisesti.  
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Vallitsevan Covid-19 pandemian aikana haastattelut voitiin suorittaa turvallisesti vain 

etäyhteyden kautta, johon käytettiin Skype yhteyttä, jonka kautta ne myös tallennettiin. 

Haastattelut etenivät seuraavalla tavalla:  

1. Skype videopuheluyhteys avattiin sovittuna ajankohtana. 

2. Alussa esittäydyttiin ja kerrottiin haastattelun kulku ja sen pääteemat, joista tul-
laan puhumaan. 

3. Pyydettiin lupa tallentamiselle ja nimen julkaisemiselle diplomityön liitteenä ja 
aloitettiin tallennus skypen äänitys-työkalulla sekä varmuuden vuoksi lisäksi ää-
nityslaitteella. 

4. Ensimmäisenä pyydettiin määrittelemään vastaukset kartoittaviin kysymyksiin 
(Mitä vaikuttavuus ja tietojohtaminen ovat) 

5. Siirryttiin teeman 1 kysymyksiin 

6. Siirryttiin teeman 2 kysymyksiin 

7. Johtamisnäkökulma: siirryttiin teeman 3 kysymyksiin 

8. Kysyttiin, tuleeko mieleen muuta tai haluaako kysyä jotain, jonka jälkeen kiitettiin 
osallistumisesta. 

9. Lumipallo otannan mukaisesti haastateltavilta tiedusteltiin mahdollisia muita 
haastateltavia niin kauan kuin tälle oli tarvetta. 

Haastattelut olivat kestoltaan tunnista kahteen tuntia, keskimääräinen pituus oli 1 tunti ja 

13 minuuttia. Haastateltavat olivat pääsääntöisesti kiinnostuneita haastatteluiden asia-

kysymyksistä. 

4.3 Aineiston analyysi 

Tässä kappaleessa esitetään menetelmät haastatteluaineiston, eli alkuperäisten haas-

tatteluäänitteiden sisältöjen analyysin suorittamiseksi. Analyysin tavoitteena oli parhaalla 

mahdollisella tavalla nostaa laajasta haastattelumateriaalista vastaus tutkimuskysymyk-

siin. Ensimmäisenä haastattelut oli saatettava tekstimuotoon eli litteroitava, jonka jälkeen 

aineiston luokittelussa ja analyysissä perustana oli teorian, tietojohtamisen prosessimal-

lin, pohjalta määritetty rakenne.  

4.3.1 Aineiston litterointi 

Aluksi haastattelut litteroitiin, jonka jälkeen aineisto koodattiin ja lopulta edettiin koodat-

tujen aineistojen teemoittelun kautta tuottamaan tiivistettyä sisältöä prosessimallin vai-

heiden nyky- ja ihannetiloista. Litterointia voidaan tehdä neljällä eri tasolla, joista ensim-

mäinen on karkein taso, seuraavana yleiskuva ja lainaukset, kolmantena sanatarkka 

tekstiksi avaaminen ja viimeisenä syvällinen keskustelun avaaminen (Koskinen et al. 

2005). Tässä tutkimuksessa käytettiin toisen tason litterointia, jossa Koskinen et al. 

(2005) mukaan tärkeintä on saada haastatteluista esiin faktat, näkemykset ja tulkinnat, 
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joiden lisäksi poimitaan haastatteluista valittuja lainauksia tueksi ja aineiston elävöittä-

miseksi.  

 

Haastatteluaineistosta ei ollut tarpeellista tulkita tarkkoja lauserakenteita tai puheessa 

käytettyjä sanamuotoja, vaan asiasisällöt olivat keskeistä. Näin ollen äänitteiden litteroin-

nissa kirjoitettiin asiat äänitteiltä suoraan järkeviksi lauseiksi ilman täytesanoja, empi-

mistä tai toistoa. Lauseiden sanajärjestystä muokattiin siten, että lauseen varsinainen 

asia tuli selkeänä esille. Litteroitaessa yksi asia tai asiakokonaisuus ilmaistiin aina yh-

dellä ranskalaisella viivalla sen teeman alle, josta kulloinkin puhuttiin. Tarpeen mukaan 

ylemmän tason alle koottiin siihen läheisesti liittyviä asioita: jo litteroinnin yhteydessä 

tehtiin hieman teemoittelua siten, että haastattelun edetessä esiin tulevat asiat, jotka sel-

keästi liittyivät haastattelurungon toiseen kohtaan, siirrettiin sinne. Litteroinnissa kirjoitet-

tiin kuitenkin erityisen merkityksellisinä pidettyjä haastattelun kohtia sanatarkasti käytet-

täviksi suorina lainauksina tutkimuksen tuloksissa. Haastattelurunko toimi litteroinnin 

alustana, jonka pohjalta jokaisesta haastattelusta koostettiin oma tiedosto. Anonymitee-

tin säilyttämiseksi puhtaaksi kirjoitetut haastattelut nimettiin päänäkökulman ja nume-

roinnin perusteella siten, että nimiä ei tarvitse käyttää, jonka jälkeen kaikki vastaukset 

siirrettiin Word-tiedostoihin päänäkökulmien, haastateltujen, teemojen ja apukysymysten 

perusteella järjestettyinä. 

4.3.2 Aineiston koodaus ja teemoittelu 

Litteroidun haastattelumateriaalin analyysiin sovellettiin temaattista analyysiä. Saunders 

et al. (2019, s. 643) mukaan temaattinen analyysi voidaan nähdä myös kattokäsitteenä, 

joka pitää sisällään useita erilaisia menetelmiä, mutta he kuitenkin puhuvat tästä yhtenä 

menetelmänä. Temaattisen analyysin päätarkoituksena on etsiä teemoja tai toistuvia ra-

kenteita tutkimusaineistosta, jossa käytetään usein apuna aineiston erilaisia koodausta-

poja, joilla teemoja ja toistuvia rakenteita voidaan paljastaa ja näistä voidaan tehdä jat-

koanalyysiä tutkimuskysymysten ohjaamana. Deduktiivisessa otteessa teemoittelun ta-

voitteet liittyvät vahvasti aikaisempaan teoriaan, joka tässä tutkimuksessa oli tietojohta-

misen prosessimalli. (Saunders et al. 2019, s. 651-652) 

 

Tyypillisesti temaattisen analyysin avulla voidaan  

1. ymmärtää usein suuria ja monimuotoisia kvalitatiivisia aineistoja, 

2. yhdistää toisiinsa liittyvää tietoa eri litteroinneista ja muistiinpanoista, 

3. tunnistaa pääteemoja ja piirteitä lisätutkimuksia varten, 

4. tuottaa aineistosta temaattinen kuvaus, 
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5. kehittää ja testata selityksiä ja teorioita aineistosta tunnistettujen piirteiden ja suh-
teiden perusteella sekä 

6. muodostaa ja vahvistaa johtopäätöksiä. (Saunders et al. 2019, s. 651) 

 

Edellisten kohtien saavuttamiseksi tässä tutkimuksessa teemoittelu ja koodaus tehtiin 

kolmessa vaiheessa, joita tyypillisesti käytetään tapaustutkimuksessa: Ensimmäisessä, 

avoimen koodauksen vaiheessa (Open Coding) dataa pilkotaan osiin, tunnistetaan luok-

kia ja toistuvuuksia, tiivistetään ja vertaillaan dataa. Toisessa, pitkittäisen koodaamisen 

vaiheessa (Axial Coding) syvennytään ensimmäisen koodauksen vaiheessa muodostu-

neeseen aineistoon, pyritään löytämään siinä yhteyksiä ja tunnusomaisia piirteitä mah-

dollisesti jonkin taustalla vaikuttavan teorian ohjaamana sekä luokitellaan aineistoa ala-

teemoihin tai luokkiin. Viimeisessä, valikoivan koodauksen vaiheessa (Selective Coding) 

aineistoa katsotaan kokonaisuutena toisiinsa liittyviä luokkia pääanalyysinäkökulman 

kautta ja pyritään liittämään havainnot niiden kontekstiin ja tutkimuskysymyksiin sekä 

mahdollisesti parantamaan aiemmissa vaiheissa rakennettuja luokitteluja. Koodaaminen 

kokonaisuutena on kuitenkin iteratiivinen prosessi, jossa vaiheet voivat mennä päällek-

käin. (Ellram 1996) 

 

Tässä tutkimuksessa avoimen koodauksen vaihe suoritettiin Atlas-ohjelmistolla tietojoh-

tamisen prosessimallin avulla siten, että puhtaaksi kirjoitetut haastattelumateriaalit ladat-

tiin kukin omana tiedostona Atlas-ohjelmistoon, jossa aineiston kaikki tekstit koodattiin 

vähintään yhteen mallin numeroiduista osista (Kuva 12 ylempänä), sekä tämän lisäksi 

koodattiin joko nyky- tai ihannetilaan. Jotkin tekstit sopivat useampiin mallin numeroitui-

hin osiin, jolloin ne koodattiin kahteen tai useampaan mallin osaan. Nyky- ja ihannetilan 

osalta aineiston koodaukset olivat kuitenkin vain jommassakummassa luokassa. Atlas-

ohjelmistolla koodatut tekstit koottiin yhteen Excel-tiedostoon jokaisen vaiheen sekä vai-

heen nyky- ja ihannetilan perusteella koottuina omille välilehdilleen. Seuraavassa, pitkit-

täisen koodauksen vaiheessa aineisto käytiin läpi prosessimallin osa kerrallaan teemoi-

tellen ja nostaen kuhunkin teemaan kuuluva keskeinen sisältö siihen. Teemoittelussa 

käytettiin tietojohtamisen prosessimallin vaiheiden kuvauksia apuna ja muodostettiin ky-

symyksiä, joiden avulla nostettiin esille sisältöjä kyseiseen vaiheeseen liittyen ja koottiin 

aineistoa niiden alle. Erityisesti keskityttiin toistuvien piirteiden nostamiseen. Jos Aineis-

tossa korostui jokin tietty teema, sen ympärille kerättiin siihen liittyvää sisältöä. 

 

Viimeisessä, valikoivan koodauksen vaiheessa mallin osia tarkasteltiin kokonaisuutena 

sekä suhteessa toisiinsa, sekä tehtiin tiivistelmät mallin vaiheiden nyky- ja ihannetiloista 

sekä kuvattiin aineistosta löydettyjä kehittämistarpeita, joilla ihannetilaa kohti voitaisiin 



59 
 

päästä. Kuvassa 13 havainnollistetaan, mitä viimeisen koodauksen vaiheessa tavoitel-

tiin.  

 

Kuva 13. Viimeisen koodauksen vaiheen, valikoivan koodauksen (Selective Co-
ding) tavoitteena oli nostaa aineistosta tutkimuskysymykseen sopivia tuloksia. 

Koska tietojohtamisen prosessimallin osat eivät ole toistensa suhteen tarkkarajaiset, vii-

meisessä valikoivan koodauksen vaiheessa materiaalia siirrettiin osista toisiin tarpeen 

mukaan. Aineiston luonnetta esitetään tutkimuksen tuloksissa tarkemmin esittämällä ai-

neiston koodauksien lukumäärät ja suhteutuminen toisiinsa. Koodauksen viimeisen vai-

heen jälkeen aineistosta voitiin tehdä suosituksia ja yhteenveto. 
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5. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tiivis yhteenveto kirjallisuudesta, kuvataan aineiston sovitta-

mista tietojohtamisen prosessimalliin sekä tutkimusmetodologia kappaleen mukaisesti 

suoritetun laadullisen tutkimuksen tulokset. Empiria osuuden tuloksissa ensin esitetään 

haastatteluiden yleisien kysymysten perusteella mitä vaikuttavuus ja tietojohtaminen 

koetaan tällä hetkellä olevan. Sen jälkeen esitetään tutkimuksen pääsisältö, eli tietojoh-

tamisen prosessimallin vaiheiden mukaiset tulokset haastatteluaineistosta. Tulokset esit-

televät vaiheiden toteutumista nykyisin sekä keskeisiä kehityskohteita vaikuttavuuspe-

rusteisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi tietojohtamisen prosessimallin nä-

kökulmasta. Johtamisen (JH1-JH5) ja tietojohtamisen (TH6-TH10) päänäkökulmat yh-

distettiin ja tulokset ovat synteesiä yhdistellen näitä kahta toisiinsa vahvasti linkittyvää 

näkökulmaa. 

5.1 Yhteenveto kirjallisuudesta  

Kirjallisuuden pohjalta vaikuttavuus nähdään tässä tutkimuksessa tuloksellisuuden viite-

kehyksen ja IOOI-mallin mukaisesti portaittain muodostuvana asiakas- tai potilaskohtai-

sena terveyshyötynä tai myönteisenä muutoksena asiakkaan terveydessä ja toimintaky-

vyssä (katso esimerkiksi Pitkänen et al. 2020, s. 11; Sillanpää 2016, s. 11; Porter 2010; 

Stiftung 2010, s. 21). Tietojohtamisen näkökulmasta vaikuttavuustieto on niin ikään mo-

niulotteista ja portaittain muodostuvaa: vaikuttavuustieto voidaan ajatella olevan datasta 

ja informaatiosta ajan kuluessa muodostunutta tietämystä tai viisautta, jossa korostuu 

tulkinta (katso esimerkiksi Rowley 2007). Vaikuttavuustiedon hyödyntäminen tarvitsee 

mahdollistavia rakenteita tietovirtojen liikkumiselle, joita tässä tutkimuksessa tarjoaa 

Jääskeläisen et al. (2020) tietojohtamisen prosessimalli. Kun vaikuttavuustietoon lisä-

tään kustannukset, puhutaan kustannusvaikuttavuudesta ja kun kokonainen systeemi 

pohjautuu ajatukselle kustannusvaikuttavuuden lisäämisestä eri tasoilla yhteisen vision 

ja strategian ohjaamana, voidaan puhua vaikuttavuusperusteisesta sosiaali- ja tervey-

denhuollosta. (katso esimerkiksi Pitkänen et al. 2020 s. 11; Pitkänen et al. 2018; Porter 

& Lee 2013, Porter 2010).  

 

Vaikuttavuuden syntymekanismi tunnistettiin monimutkaiseksi ja vaikeasti hahmotetta-

vaksi, joten sitä on syytä tarkastella systeemi ja kompleksisuusteorioiden tarjoamassa 

viitekehyksessä. Nämä tarjoavat työkaluja tunnistaa systeemissä tai esimerkiksi vaikut-

tavuusketjuissa olevia riippuvuussuhteita: ne muodostuvat toisiinsa kytkeytyneiden ja 
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keskenään vuorovaikuttavien toimijoiden vuorovaikutuksessa (katso esimerkiksi Strum-

berg et al. 2014; Laihonen 2009, s.110). Systeemi- ja kompleksisuusteorian mukaisesti 

sosiaali- ja terveydenhuolto voidaan nähdä erityisen monimuotoisena: vuorovaikutuksen 

määrä on suurta, joka lisää erilaisuutta ja monimutkaisuutta (Laihonen 2009 s. 99-100). 

Eri toimintaympäristöissä on niille tyypillisiä mekanismeja, jotka voivat lisätä vaikutta-

vuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tulisi tunnistaa ja jopa kehittää erilaisia vaikutta-

vuutta luovia kehämäisiä syy-yhteyksiä sekä itseään vakauttavia tai vahvistavien raken-

teita: positiiviset vaikutukset voivat ruokkia esimerkiksi uuden hyödyllisen toiminnan im-

plementointia entisestään. (Katso esimerkiksi Lilrank et al. 2019, s. 39-52; Sturmberg et 

al. 2014; Sturmberg 2003; Kernick 2003). Laihosen mukaan (2009, s. 97) monimuotoi-

sista toimijoista koostuva terveysjärjestelmä kehittyy itseorganisoitumalla ja yhteisevo-

luutiossa, jossa toimijat vaikuttavat tietovirroilla toisiinsa. Tietojohtamista ja tietojohtami-

sen prosessimallia pidetään kompleksisia rakenteita ja emergenssiä paljastavina työka-

luna, jotka mahdollistavat myös rakenteiden muokkaamisen. 

 

Vaikuttavuusperusteisen systeemin kehittämisessä erityisen tärkeäksi nähtiin visio ja 

strategia, joiden keskeisenä tarkoituksena on vaikuttavuusperusteinen toiminta, jota 

kohti edetään suunnitelmallisesti. Visio ja strategia ohjaavat niin vaikuttavuuden luomista 

kuin tietojohtamisen kehittämistä. Keskeistä on ennaltaehkäisevä ote, toiminnan saatta-

minen yhteen ja yhteistyön lisääminen monella tasolla niin, että vaikutuksia ja vaikutta-

vuutta voidaan mitata asiakas- tai potilaskohtaisesti läpi palveluketjun. Tietojohtamisen 

kehittäminen vaikuttavuusperusteisessa strategiassa nähtiin eräänä keskeisimmistä ke-

hityskohteista, koska se mahdollistaa muiden tavoitteiden toteutumista. (Katso esimer-

kiksi Pitkänen et al. 2020, s. 87; Pitkänen et al. 2018; Porter & Lee 2013; Porter 2009)  

 

Vaikuttavuuteen ohjaaminen ja sen mittaaminen sekä vaikuttavuusmittareiden käyttöön-

otto on nähty erityisen haasteelliseksi. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kustannusvai-

kuttavuuden mittaamista ja muodostumista palveluiden järjestäjän näkökulmasta asia-

kas- tai potilaskohtaisesti palveluketjuissa tietojohtamisen prosessimallin mukaisesti. 

Laajasti vakiintuneita mittaristoja ei ole, mutta vakiintumassa on PROM- ja PREM-mitta-

reiden käyttö osana kustannusvaikuttavuuden mittaristoja. Palveluiden järjestäjän tasolla 

kiinnostavia mittareita näiden lisäksi ovat esimerkiksi kliiniset mittarit, ammattilaisten ra-

portoimat mittarit ja asiakaskohtaiset kustannukset koko palveluketjun laajuudessa. 

(katso esimerkiksi Pitkänen et al. 2020, s. 20; Pitkänen et al. 2018; Nilsson et al. 2016) 

Tietojohtamisen prosessimallin avulla tutkitaan, miten vaikuttavuusperusteisuus komp-

leksisessa systeemissä nykyisin toteutuu ja miten vaikuttavuutta mitataan sekä vaikutta-

vuustietoa kerätään, hallitaan ja hyödynnetään prosessimallin vaiheiden mukaisesti.  
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5.2 Tutkimusaineiston sovittaminen tietojohtamisen prosessi-
malliin 

Kuva 14 esittää koko haastatteluaineistoon merkittyjen koodauksien määriä Atlas-ohjel-

mistossa suhteessa toisiinsa. Vaiheiden ilmentymät aineistossa ovat melko tasaisesti 

jakautuneet, mutta tietojohtamisnäkökulmasta aineistossa painottuu selkeämmin osa 6 

eli tiedon jalostaminen ja varastointi. Vastaavasti erityisesti tietojohtamisen näkökul-

masta, mutta myös koko aineistossa osat 4 ja 5 eli tietotarpeet ja tiedon hankinta jäävät 

hieman heikommalle koodausten määrissä. Heikoimpien osien sisällöt saavat kuitenkin 

tukea mallin muiden vaiheiden sisällöistä, joten tutkimuksen reliabiliteettia voidaan pitää 

kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Nämä painotuserot päänäkökulmien välillä johtuvat 

päänäkökulmien erilaisista sisällöllisistä painotuksista, joista tietojohtaminen oli enem-

män teknisempiin yksityiskohtiin painottuva. Kokonaisuudessaan päänäkökulmat tukivat 

toisiaan tarjoten kokonaisvaltaisemman kuvan mallin osista. 

 

Kuva 14. Haastatteluaineiston koodauksien lukumääräiset jakaumat tietojohtami-
sen prosessimallin eri osiin koko haastatteluaineistossa. 

Haastatteluaineistossa usea teksti voitiin koodata tietojohtamisen prosessimallin kah-

teen tai useampaankin osaan. Kuvassa 15 esitetyssä matriisissa kuvataan vaiheiden 

linkittymistä toisiinsa sen mukaan, miten koodatut vaiheet liittyivät suoraan toisiinsa eli 

kuinka monta kertaa kunkin vaiheen koodi on koodattuna myös jonkin muun koodin yh-

teydessä. Choon (2002, s. 24) mallissa erityisesti tiedon jalostaminen ja varastointi on 

vastavuoroisessa suhteessa tietotuotteisiin ja -palveluihin, tiedon jakamiseen ja tiedon 

käyttöön. Matriisista havaitaan, että koodauksen perusteella voimakkaasti tiedon jalos-

tamiseen ja varastointiin linkittyy tiedon jakaminen, mutta myös tietotuotteet ja -palvelut 

sekä tiedon hankinta ovat usein liittyneet, mutta tiedon käyttö ei juuri keskimääräistä 

enempää. 
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Kuva 15. Tietojohtamisen prosessimallin osien linkittyminen toisiinsa ensimmäi-
sessä, avoimen koodauksen vaiheessa 

Havaitaan myös, että mittarit ja indikaattorit ovat usein linkittyneet tietotarpeisiin, joka 

viittaa tunnistettuun mittareiden ja indikaattoreiden kehitystarpeeseen. Tiedon käyttö ja 

toiminnan mukautus ovat vahvasti toisiinsa kytkeytyneitä, joka taas viittaa siihen, että 

usein tiedon käyttö tähtää toiminnan mukauttamisen vaiheeseen prosessimallin mukai-

sesti, mutta toisaalta toiminnan mukauttaminen vaatii tiedon käyttöä – tulkinnallisen ja 

päätöksenteon prosessien kautta muodostuvaa tietämystä. Kuvassa 16 esitetään nyky- 

ja ihannetilojen tapausten määrät. Nykytilasta vastauksia on yleisesti hieman enemmän. 

Lisäksi joistain osista ihannetilaa kuvaavaa aineistoa on vähemmän, erityisesti tiedon 

hankinnasta sekä tietotuotteista ja -palveluista. 

 

 

Kuva 16. Koodatun haastatteluaineiston osakohtaisten koodien jakautuminen nyky- 
ja ihannetiloihin ensimmäisessä, avoimen koodauksen, vaiheessa.  
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Kokonaisuudessaan haastattelun tavoitteeseen monipuolisesta ja eri näkökulmia mu-

kaan ottavasta ja yhdistelevästä tavoitteesta päästiin kiitettävän hyvin. Aineistolla on 

kyky antaa rikas käsitys tutkimuksen kohteesta, joka lisää tutkimuksen validiteettia. 

5.3 Vaikuttavuuden ja tietojohtamisen määrittely 

Tässä luvussa esitellään tulokset yleisiin vaikuttavuuden ja tietojohtamisen määrittelyä 

koskeviin kysymyksiin, jotka kysyttiin samassa muodossa kaikilta haastatelluilta.  

 

Vaikuttavuuden määrittely 

Vastauksissa vaikuttavuuden osalta oli paljon hajontaa. Kuten tietojohtamistakin, niin eri-

tyisesti vaikuttavuutta pidettiin aihepiirinä, jossa on paljon erilaisia tulokulmia ja tasoja. 

Puhetta vaikuttavuudesta yleisesti on viime aikoina ollut melko paljon. Kymmenestä 

haastateltavasta neljä korosti, että asiakkaan kokemus on tärkeä osa vaikuttavuutta ja 

sen mittaamista. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että vaikuttavuudessa korostuvat 

laatu tai konkreettinen hyöty aikaansaadusta.  

 

”Vaikuttavuus on kuin sipulia kuorisi. Mitä enemmän kuorii, niin aina löytyy uusia kerrok-

sia.” (TH6) 

 

Kymmenestä haastatellusta yhdeksän otti esille kustannukset osana vaikuttavuutta ja 

kolme mainitsi termin kustannusvaikuttavuus. Haastateltavat pitävät tärkeänä, että re-

sursseilla saadaan aikaan potilaalle merkityksellisiä asioita. Haastatteluissa tuli yleisesti 

esille, että vaikuttavuus ilmenee eri tavoin sosiaali- ja terveyspalveluiden kesken sekä 

vaikuttavuuden jakautuminen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikuttavuuteen. Kolme haasta-

teltua mainitsi vaikuttavuuden kuuluvan tuloksellisuuden kattokäsitteeseen. 

 

”Näen vaikuttavuuden enemmän tuloksellisuuden näkökulmasta siten, että so ja te puo-

lella asiat ovat hieman eri näköisiä” (JH3) 

 

Haastatteluiden perusteella keskeisiä asioita vaikuttavuuden määrittelyssä ovat todelli-

nen, mitattavissa oleva terveyshyöty ja sen optimointi palveluissa suhteessa kustannuk-

siin. Terveyshyöty nähtiin olevan esimerkiksi elämänlaatua, parempaa terveyttä, iloa ja 

toimintakykyä.  

 



65 
 

”Pitäisi saada optimoitua terveyshyötyjä suhteessa panostuksiin ja saada tietoa mikä 

hoito on parhain ja kehittää hoitoja sitä kautta. Jos tämmöistä ei kyetä tekemään, vaa-

rana on osaoptimointi monessa kohtaa, jolloin päädytään tilanteeseen, jossa potilas ei 

ole tyytyväinen ja rahaa kuluu paljon. Päädytään tilanteeseen lose-lose-lose, kun koko-

naisoptimoinnilla se olisi win-win-win.” (TH8) 

 

Lähes kaikissa haastatteluissa keskustelu kääntyi jo vaikuttavuuden määrittelyvaiheessa 

vaikuttavuuden mittareihin ja esille nostettiin, että vaikuttavuuden mittaaminen on puut-

teellista, eikä sen määrittelystä ja sitä mittaavista indikaattoreista tai mittareista ole sel-

keää kuvaa. Kustannusvaikuttavuuden mittaamisella voidaan selvittää, mitä veroeuroilla 

todella saadaan aikaan. Mittareita vaikuttavuuden tai kustannusvaikuttavuuden mittaa-

miseen on erittäin paljon. Vaikuttavuutta voidaan mitata erilaisilla spesifeillä mittareilla, 

kuten jonkin palvelun tai toimenpiteen vaikutuksella esimerkiksi elinikään, sairastuvuu-

teen, lääkkeiden käyttöön tai eläköitymiseen.  

 

Tietojohtamisen määrittely 

Tietojohtamista pidettiin laajana aihepiirinä, jonka ytimessä on relevantin tiedon käyttä-

minen oikealla tavalla. Haastateltavien mukaan tietojohtamisella pyritään muun muassa 

ennustamaan ja simuloimaan tulevaisuutta ja saamaan ajantasaista tietoa nykytilan-

teesta, sekä tavoitteena ymmärtää analysoida kerättyä tietoa.  Haastatteluista tuli selke-

ästi ilmi, että tietojohtaminen ajatellaan erittäin tärkeäksi osa-alueeksi sosiaali- ja tervey-

denhuoltoa, jota parhaillaan kehitetään, mutta laaja hyödyntäminen on vasta alkamassa. 

Toisaalta, koska tietojohtaminen on niin laaja käsite, sen määritteleminen lyhyesti ja yti-

mekkäästi oli haastavaa. Tätä kuvaa hyvin erään haastateltavan kommentti: 

 

”Helpompi sanoa mitä se [tietojohtaminen] ei ole. Perustuu enemmän omaan kokemuk-

seen, näkemykseen ja vaistoihin. Ensin on mietitty syyseuraussuhteet ja sitten on han-

kittu tietoa, jota on jalostettu ympäristöön sopivaksi ja siihen ongelmaan mitä ollaan rat-

kaisemassa. Sitten yritetään tehdä järkeviä valintoja ja arvauksia.” (TH9) 

 

Tietojohtaminen on tullut sosiaali- ja terveydenhuoltoon hitaammin kuin yrityksiin. On yri-

tetty edetä suunnitelmallisesti muutaman vuoden ajan. Pirkanmaalla tietojohtaminen on 

viime aikoina edennyt joutuisasti ja tietojohtamiselle on luotu strategia, jota jalkautetaan 

koordinoidusti. Tietojohtamisen avulla pyritään saamaan ajantasainen kuva organisaa-

tiosta, työkaluja operatiiviseen päivittäiseen johtamiseen, mutta myös strategiseen, pit-

kän tähtäimen johtamiseen. Eräs haastateltava tiivisti tietojohtamisesta seuraavasti:  
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”Puhutaan tiedolla johtamisesta ja tiedon johtamisesta. Miellän kokonaisuuden, jossa 

tehdään päätöksiä ja ohjataan toimintaa perustuen ajantasaiseen tietoon. Toimiakseen 

tämä edellyttää prosesseja, teknologiaa ja toimintamalleja, joissa ajantasaista tietoa hyö-

dynnetään. Kaikki toiminta on järjestetty niin, että päätöksenteossa tarvittavat tiedot ovat 

mahdollisimman hyvin tukena siten, että ei tarvitse tehdä osaoptimoituja, vaan kokonai-

suuden kannalta hyödyllisiä päätöksiä.” (TH8) 

 

Kuten vaikuttavuudessakin, myös tietojohtaminen on erilaista riippuen organisaation ta-

sosta ja esimerkiksi yksikön erityispiirteistä ja teknologisista valmiuksista. Keskeisenä 

ajatuksena aineistossa korostuu, että tiedon tulisi olla aina ajantasaista. Sen lisäksi tie-

tojohtamisessa keskeistä on, että tiedot saataisiin virtaamaan kootusti paikkaan, jossa 

sitä voidaan analysoida ja vertailla. Yhdessä tulisi olla erityisesti toiminnasta ja talou-

desta yhdessä kertovaa tietoa, joka on tärkeää muutosten johtamisessa, kun arvioidaan 

muutoksesta aiheutuvia hyötyjä ja haittoja. Tietojohtaminen vaatii myös käytännön osaa-

mista, analyyttisiä taitoja, datasta päättelyä ja viestintää, sekä taitoa osata katsoa, mistä 

erilaiset luvut ovat peräisin. 

 

Tietojohtamisen yleistä tasoa arvioitiin vielä hyvin kehityskelpoiseksi, vaikka asioita on-

kin jo saatu aikaan ja esimerkiksi uutta teknologiaa otettua käyttöön. Erityisesti opetelta-

vaa koettiin olevan datan hyödyntämisessä ja toiminnan mittaamisessa.  

 

”Organisaationa meillä on vielä aika paljon opeteltavaa tiedon hyödyntämisessä. Asioita 

on opittu, mutta vielä on aika paljon matkaa.” (JH2) 

 

Vaikka tietojohtaminen onkin tuore asia sotessa ja osin epäselvä asia, suunta on muut-

tumassa. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä potilastietojärjestelmien variaatiot ovat 

vähenemässä tietojärjestelmien ja integraatioratkaisuiden myötä. Esimerkiksi Pirkan-

maalla on vuoden 2019-2020 aikana kehitetty alueellista potilastietojärjestelmää 7 kun-

nan alueelle, joiden alueella tiedot ovat käytettävissä samalla palvelimella.  

5.4 Visio ja strategia 

Tässä alaluvussa esitellään haastatteluaineistosta nousevat koosteet vision ja strategian 

nykytilasta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen tietojohtamisesta sekä haastatteluista 

nousseita vision ja strategian kehityskohteita erityisesti Pirkanmaan näkökulmasta. 
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Visio 

Haastattelujen perusteella selkeätä visiota vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja tervey-

denhuollon järjestämiseksi ei ollut suoraan eikä vaikuttavuus korostu erikseen vaan on 

osa laajempaa kokonaisuutta, esimerkiksi tuloksellisuutta tai muuta käytössä olevaa vii-

tekehystä (esimerkiksi Balanced Scorecard). Erilaisia tavoitteita kuitenkin on, joilla sosi-

aali- ja terveydenhuoltoa ohjataan vaikuttavuusperusteisempaan suuntaan, mutta yh-

teistä visiota ei näyttäisi olevan. Tietojohtamisen haastattelun yhteydessä tuli esille Tam-

pereen kaupungin tuloksellisuusohjelma, jossa tavoitteena on myös vaikuttavuuden ke-

hittäminen. Ohjelman visio on: ”Ohjelman avulla vahvistetaan palvelujen vaikuttavuutta, 

tuottavuutta, oikeudenmukaisuutta, taloudellisuutta, yhteiskuntavastuullisuutta, palvelu-

jen perustumista asiakastarpeeseen sekä taloudellista ja toiminnallista kestävyyttä; kes-

tävää kehitystä.” (Tampereen kaupunki 2020) Tietojohtamisen osalta visio oli hieman 

selkeämpi haastatelluille. 

 

”Tavoitetila on, että tietojohtaminen olisi kuin google mapsilla tai navigaattorilla suunnis-

tamista, jolloin voidaan aidosti keskittyä matkan taittamiseen. Kaikki tuki saadaan auto-

maattisesti IT-järjestelmiltä, joiden avulla pysytään jatkuvasti kärryillä missä mennään ja 

miten tilanteeseen on päädytty ja miltä tulevaisuus näyttää, mihin ollaan menossa. Kaikki 

aika, joka kuluu karttojen yms. pyörittelyyn on poissa. Tämä on visio.” (TH8) 

 

Haastatteluiden perusteella visiot ovat erilaisia sairaanhoitopiirin, kaupungin tai kunnan, 

sekä sote-palvelualueiden ja terveysasemien osalta. Tietojohtamisen kehittämisessä vi-

siona yleisesti on tällä hetkellä kehittää erityisesti tiedon koostamiseen ja visualisointiin, 

digitaalisuuden lisäämiseen, automatisointiin, robotisaatioon sekä tiedonkulkuun liittyviä 

kokonaisuuksia, jotka ovat keskeisen tärkeitä myös vaikuttavuustiedon liikkumiselle. 

Strategia 

Sote-palveluita koskevat strategiset suuntaviivat ohjautuvat ylhäältä valtion tasolta 

usean tahon konkretisoidessa niitä matkalla, joka lopulta johtaa yksittäisen työntekijän 

toiminnaksi. Strategia yksityiskohtaistuu rakenteissa alemmas mentäessä, jolloin erityi-

sen tärkeänä nähdään, että ylemmän ja alemman asteen tavoitteet ovat linjassa. Strate-

giset tavoitteet eivät kuitenkaan usein ole viestitty selvästi sekä strategioihin panostetaan 

eri tavalla riippuen paljon henkilöistä ja motiiveista panostaa strategiseen työhön. Pir-

kanmaalla soten strategista toimintaa ohjaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin strategia, 

sekä kuntien ja kaupunkien omat strategiat, jotka määrittelevät toiminnan painopisteitä. 

Tampereen kaupungilla sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue on yksi neljästä pää-

alueesta ja sen alla on useita muita tasoja, joilla on omat ylätason kaupunkistrategiasta 
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tarkennetut strategiat. Tietojohtamisen osalta strategiatyötä tehdään Pirkanmaan sai-

raanhoitopiirissä erityisesti Tampereella. (JH1, JH2, JH5, TH6, TH8, TH10) 

 

Käynnissä oleva sotemuutos muuttaa strategiatyötä siirryttäessä kohti hyvinvointialuei-

den muodostamista. Sotemuutoksessa tavoitteena on saada koko maahan yhdenvertai-

set palvelut, hoidon kriteerit ja hoidon priorisointitavat. Lisäksi halutaan kehittää osaa-

mista ja keskittämällä saada suurtuotannon edut. Valtakunnallinen strategia tuottaa pää-

linjat sekä määrittelee esimerkiksi tiedon keräämistä ja yhtenäisiä mittareita hyödynnet-

täväksi valtakunnallisen tilastotiedon keräämiseen Tilastokeskuksen ja THL:n halua-

malla tavalla. Alueellinen strategia luo päälinjoihin painopisteitä ja mittareita, joita alueel-

lisesti halutaan katsoa. (JH3, JH5, TH9) 

 

”Ylätasolla [visio ja strategia ovat] hyvinkin olemassa, mutta jalkauttaminen ja juurrutta-

minen on ollut haaste. Nämä ovat tupanneet jäädä hankaliksi ja vaikeiksi ja huonosti 

muistettaviksi hallinnon päässä, jolloin ne ovat myös kaukana käytännön ruohonjuurita-

solta.” (JH4) 

 

Päämäärätietoisen ja hyvin jalkautetun vision ja strategian luominen erityisesti sosiaali- 

ja terveydenhuollon alemmilla tasoilla on ollut yleisesti puutteellista ja haastavaa. Mallia 

on otettu myös esimerkiksi yritysmaailman puolelta (JH3, JH4). Laaja ja kompleksinen 

sosiaali- ja terveydenhuollon systeemi on niin monimutkainen, että visio ja strategiatyö-

hön näyttäisi olevan vaikea tarttua. 

 

Tietojohtamisen strategia tällä hetkellä 

Tietojohtamisen kehittämisen strategioiden osalta tilanne on paljolti sama kuin yleisellä 

tasolla sotessa. Strategiatyö on erityisesti paikallisesti vielä kehittymässä, vaikka valtion 

tasolla tietojohtamisesta puhutaan paljon ja sen kehittämistä tuetaan. Tietojohtaminen ja 

sen kehittäminen on yleisesti hyväksytty ja tunnistettu kehityskohde, vaikka aihepiiriä 

koskeva ”hypetys” (TH9) onkin laantunut viime aikoina.  

 

”Käytän suunnistamisen metaforaa, jossa lähtökohtana on, että halutaan paikasta A 

paikkaan B: On olemassa vanha kompassilla ja kartalla suunnistaminen tai sitten google 

mapsilla suunnistaminen. Tietojohtamisen osalta lähtötila on ollut ja on vielä edelleenkin 

suurelta osin vanhan tavan suunnistamista. Nykytilanteessa pitää koko ajan yrittää hah-

mottaa, missä me ollaan, miten kompassia käytetään ja esimerkiksi, onko kartta varmasti 

mukana sen sijaan, että aika ja energia kuluisi itse matkan kulkemiseen.” (TH8) 
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Tampereella kaupunkistrategiasta johdetaan myös tietojohtamisen strategia, mutta tie-

tojohtamisen kehittämistä sovelletaan hyvin paljon eri tahoilla. Tietojohtamisen kehittä-

minen on nostettu digitalisaation rinnalle viime aikoina ja laajempi arkkitehtuurinen nä-

kemys Tampereella on jäsentymässä. Tarve on suuri, sillä päätöksentekoon ja johtami-

sen tueksi käytettävissä olevasta tiedosta kyetään hyödyntämään vain murto osa. (TH6, 

TH7, TH8, TH9, TH10). Tampereen kaupungilla tietojohtamisessa ei olla erityisen kyp-

sällä tasolla (TH10) 

 

”Henkilökunnan suorittamaa datan keräystä ja mahdollisuuksia tutkiskella kerättyä dataa 

niin paljon kuin mahdollista, pyritään automatisoimaan. Sen jälkeen, kun nämä ovat kun-

nossa, voidaan yrittää tehdä ennustuksia, automaattisia hälytyksiä, tekoälyratkaisuja, tai 

muuta sellaista. ” (TH9) 

 

Tietojohtamisen strategisen kehittämisen kohteina Pirkanmaalla tällä hetkellä ovat tieto-

arkkitehtuuri ja erilaiset tekniset ratkaisut tiedon paremman liikkuvuuden ja hyödynnet-

tävyyden kannalta, kuten tietoaltaat. Tietoaltaat nähdään keskeisenä myös kustannus-

vaikuttavuustiedon sekä muun hyvinvointitiedon tuottamisessa. Pirkanmaan alueella on 

paljon suunnitelmia terveysdataan liittyvästä kehitystyöstä, sekä TAYS:ssa on kehitteillä 

myös oma tietoallasprojekti. (TH6, TH7, TH8, TH9, TH10) 

 

Strategisia kehittämiskohteita ja haasteita tällä hetkellä  

Taulukossa 6 esitetään tiivistetysti sosiaali- ja terveydenhuollon strategisia kehittämis-

kohteita tällä hetkellä. Haastatteluista nousseita strategiassa tai johtajien tavoitteissa 

olevia kehittämiskohteita sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi. 

Taulukko 6. Haastatteluaineistosta nousevia strategisia painopisteitä tällä hetkellä 

Resurssien käyttö 
ja kustannukset 

• Kustannuskehitys ajan saatossa. 

• Resurssien käytön järkevöittäminen suhteessa toiminnan tavoit-
teisiin (kustannusvaikuttavuus). 

• Prioriteettiasiakasryhmiä hoidosta riippuen. 

• Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjaon selkeyt-
täminen. 

Mittaamisen ky-
vykkyydet 

• Laadun mittaamisen kehittäminen ja käyttöönotto. 

• Vaikuttavuuden mittaaminen laadun kanssa. 

• Tuloksellisuuden mittaaminen. 

Työ- ja asiakastyy-
tyväisyys 

• Asiakastyytyväisyyden parantaminen ja mittaaminen. 

• Henkilöstön viihtyvyys ja hyvinvointi. 

• Työnjakamisen järkevöittäminen. 

Tietojohtaminen • Tietojohtamisen kehittäminen alueellisesti ja alueiden välillä sekä 
tietojärjestelmien välillä. 

• Turhista järjestelmistä luovutaan ja laajempia otetaan käyttöön.  

• Kansalliset datan keräämisen velvoitteet huomioidaan toimin-
nassa. 
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• Datalähtöisen kokonaiskuvan luominen henkilökunnalle johdosta 
operatiiviseen toimintaan. 

• Tekniset kyvykkyydet. 

• Tietoaltaan kehittäminen. 

• Visuaalisen raportoinnin kehittäminen. 

• Datan keräämisen ja jakamisen tukemista automaattisilla mene-
telmillä. 

Haastatteluista nousi useita haasteita vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja terveyden-

huollon strategian luomisessa, jotka on tiivistetty ja teemoiteltu taulukossa 7: 

Taulukko 7. Haastatteluista nousseita keskeisiä haasteita vaikuttavuusperusteisen 
strategian luomiselle 

Vaikuttavuuden 
ymmärtäminen 

• Vaikuttavuudelle ei ole selkeitä määritelmiä. Myös ylemmän johdon 
tiedot näistä vaihtelevat hyvin paljon. 

• Vaikuttavuuden ymmärtäminen strategisella tasolla, milloin esi-
merkiksi hoito on vaikuttavaa. 

Vaikuttavuuden 
mittaaminen 

• Kustannuksia ja resurssien käyttöä painotetaan liikaa. 

• Vaikuttavuuden mittareita kokeillaan ja hyödynnetään kiihtyvällä 
tahdilla, mutta tällä hetkellä mittaamisessa voi olla palvelualuekoh-
taisia, aukkoja, kuten päihdepalvelut. 

• Tiedon avoimempi käyttäminen ja yhdistely kasvattavat myös ris-
kien mahdollisuuksia (esimerkiksi geenitiedot ja geenikarttojen 
hyödyntäminen). 

Vaikuttavuuden 
syntymisen es-
teitä 

• Vision mukaiseen toimintaan ja strategiatyöhön ei usein nähdä pal-
velualueiden johdossa niin paljon aikaa ja vaivaa kuin olisi tarpeen. 
Strategian jalkauttaminen voi jäädä vähäiseksi. Tällöin ylätason 
strategia näyttäytyy liian epämääräisenä, jolloin alemmalla tasolla 
on sovellettava liikaa. Tämä johtaa monenlaisiin toimintamalleihin. 

• Palveluvalikoimasta puuttuu palveluita, joita tarvittaisiin 

• Potilaiden mielipide ja tahto on aina huomioitava. Joskus valinnat 
saattavat olla semmoisia, joita hoitohenkilökunta ei ymmärrä ja 
joka osoittautuu myöhemmin asiakkaalle huonoksi valinnaksi. 

Vaikuttavuuspe-
rusteisen toimin-
nan soveltaminen 
käytännössä 

• Vaikuttavuusperusteisen soten järjestämiseksi ei ole olemassa ny-
kyisin erityistä yksittäistä strategiaa, vaan siihen pyritään osana 
muuta strategiatyötä. 

• Palvelut voivat olla yksilön kannalta vaikuttavia tai hyödyt konkreti-
soituvat myöhemmin, vaikka näyttäisi että toiminta ei olisi kovin 
kannattavaa. 

• Laajalle levinneissä Porterin ajatuksissa vaikuttavuusperusteisesta 
terveydenhuollosta rahoituksen toteuttaminen on hyvin erityyppi-
nen kuin Suomen viitekehyksessä. Terveysjärjestelmien välillä on 
paradigmaeroa. 

Haastatteluista tuli ilmi, että toimintaympäristön muutoksiin pyritään vastaamaan nykyi-

sillä toiminnan strategioilla, mutta strategiatyössä on vielä paljon kehitettävää. 

 

Kehitysideoita visiolle ja strategialle 

Haastattelujen perusteella ihanteellisen vision avulla sosiaali- ja terveydenhuoltoa pyri-

tään rakentamaan hyvien tavoitteiden suuntaan. Vision mukaisessa sosiaali- ja tervey-
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denhuollossa pyritään puuttumaan vaikuttavilla näyttöön perustuvilla menetelmillä kes-

keisiin yhteiskunnan haasteisiin, kuten syrjäytymisen ehkäisyyn, ylisukupolvisen huono-

osaisuuden vähentämiseen, perheiden huomioimiseen, työkykyisyyden ylläpitoon. 

 

Haastatteluiden perusteella ihanteellisen vision ja strategian piirteitä ovat ylhäältä alas-

päin johdonmukaisesti laajenevat tavoitteet ja niiden mukainen toiminta. Tavoitteiden ra-

kentamisessa kuitenkin on tärkeää tiedon kerääminen alhaalta ylöspäin, jolloin visio ja 

strategia ovat linjassa ruohonjuuritason toimintaan saakka. Päästrategian ja vision muut-

tuessa vyörytetään muutokset alastrategioihin.  

 

” Helppo sanoa, että olisi [visiona] yksi yhteinen koko maan joko virtuaalinen tai looginen 

datapankki, jossa olisi koko maan indikaattorien mukaan rakennettu patteristot ja tiedet-

täisiin erilaiset vaikuttavat hoitopolut ja erilaisten operaatioiden kustannukset sekä erilai-

set työkalut, jotka auttavat terveydenhuollon ammattilaisia” (TH9) 

 

Haastatteluista nousi paljon strategisia kehittämiskohteita, jotka on tiivistetty ja teemoi-

teltu taulukkoon 8 Osa näistä voi jo näkyä jollain nykyisen strategian tasolla kokonaan 

tai osin. 

Taulukko 8. Strategisia kehittämiskohteita 

Arvot • Peruspalvelujen peittävyys ja kattavuus koskee kaikkia kansalai-
sia: peruspalveluihin pääsee, kun on tarve. 

• Lähtökohtana on tarjota näyttöön perustuvaa vaikuttavaa hoitoa 
mahdollisimman ennaltaehkäisevästi. 

• Toiminnan kehittämisen kulttuuri: muutos mahdollisuutena. 

Asiakaskeskeisen 
toiminnan kehittä-
minen 

• Yksittäisen henkilön tunnistaminen ja häntä koskevan tiedon ko-
koaminen läpi hoitopolun. 

• Asiakastyytyväisyyden ja -kokemuksen mittaaminen ja nopea rea-
gointi tuloksiin 

• ”yhden luukun periaate”: asiakas saa kokonaisvaltaisen näkemyk-
sen ja tarvittaessa avun yhdestä paikasta palvelujen alkupisteestä 
loppupisteeseen (JH3). 

Asiakasvirtaukset 
ja segmentointi  

• Hoidon jatkuvuuden kehittäminen: hoitopolkujen selkeyttäminen ja 
kokonaiskuvan tarkentaminen antaa mahdollisuuden ohjata asia-
kasta selkeästi hoitopolulla eteenpäin. 

• Hoitopolkujen määrittäminen asiakasryhmäkohtaisesti. 

Laadun ja vaikut-
tavuuden kehittä-
minen 

• Laatu ja vaikuttavuus huomioidaan yhdessä osana tuloksellisuu-
den kattokäsitettä. 

• Laaturekisterien käyttöönotto. 

• Palvelujen vaikuttavuuden arviointi erityisesti ulkopuolisten palve-
luiden ostamisessa. 

• Ensimmäisenä määritellään vaikuttavuuden tasot ja kehitetään oi-
keat päämittarit. 

• Laadun ja vaikuttavuuden mittareissa säilytettävä tasapaino käy-
tettävyyden ja riittävän informaation välillä esimerkiksi ”20-80 ajat-
telun mukaisesti” (TH8). 
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Palveluntuottajien 
yhteistyö 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon pehmeä törmäyttäminen toisiinsa yh-
teistyötä pikkuhiljaa kasvattamalla. 

• Ihmiset nähdään osana ekosysteemiä objektinäkökulman sijaan. 
Kokonaisuudessa julkinen ja yksityinen, sekä asiakaskohtainen toi-
minta ja mittaaminen toimivat yhteen. 

Tietojohtaminen • Digitaalisuuden kehittäminen: ”Digitalisoi kaikki minkä voit” (TH6). 

• Henkilöstöhallinnan tietojohtamisen kehittäminen: ”HR tietojohta-
misen puoli voi tuoda todella isot, noin 10-20% kustannussäästöt” 
(JH3). 

• Tiedon ja tekniikan vaatimukset: semanttisen ja teknisen yhteen-
toimivuuden kehittäminen. Erityisesti sosiaalipalveluissa. 

• Tietoaltaisiin, ICT-ratkaisuihin ja järjestelmäintegraatioihin panos-
taminen.  

• Tekoälyn ja tiedon louhinnan mahdollisuuksien selvittäminen ja 
hyödyntäminen.  

• Tekoälyyn pohjautuva tiedon käsittely ja sen avulla oleellisen tie-
don esille nostaminen esimerkiksi tekstimuotoisista raporteista. 

Johtamiskulttuuri • Johtamiskulttuurin kehittäminen: hoitohenkilökunnan vastuuttami-
nen ja ”bottom-up johtamistavan kehittäminen” (JH3). 

• Työntekijöiden palautemahdollisuuksien kehittäminen ja niiden no-
pea käsittely. 

Toiminnan priori-
sointi 

• Erityistä ja moniammatillista tukea tarvitsevien (verkostoasiakkuuk-
sien) kustannusvaikuttavuuden mittaamista tulisi kehittää ensim-
mäisenä, jolloin sijoitetun euron hyöty on paras mahdollinen. 

• Ennaltaehkäisevän otteen ja matalan kynnyksen palveluiden kehit-
täminen. 

• Ihmisten vastuuttaminen omasta hoidosta ja heitä koskevan tiedon 
tuottamisesta mahdollisuuksien mukaan. 

• Tietojohtamisen kehittäminen on yksi tärkeimmistä kehityskoh-
teista. 

Toiminnan ohjaaminen entistä asiakaslähtöisemmäksi oli eräs lähes kaikissa haastatte-

luissa toistuvista teemoista. Näkökulma liittyy läheisesti myös hoitopolkujen määrittelyyn 

ja selkeään asiakkaan ohjaamiseen hoitopolulla, joka nähtiin niin ikään eräänä tärkeim-

mistä strategian kulmakivistä. Myös vaikuttavuutta tulisi kyetä mittaamaan asiakaskoh-

taisesti ja hoitopolkukohtaisesti tämän edetessä hoitopolulla. Kaikki tämä vaatii mittaa-

mista oikeilla mittareilla ja saumatonta tiedon kulkua ja koostamista. (JH1, JH2 JH3, JH4, 

JH5, TH6, TH7, TH9, TH10) 

”Luukutus perusteinen järjestelmä on muutettava, jossa asiakas on tottunut siihen, että 

kiltisti käydään ohjeiden ja palvelunumeroiden kautta sisään järjestelmään ja sitten käy-

dään luukulta hakemassa pieni osa palvelua, jonka jälkeen seuraavalta luukulta toinen 

osa palvelua jne. Tyydytään siihen, että ei saada juuri ollenkaan sähköisesti palveluita, 

muuten kuin menemällä yksityiselle.” (JH3) 

 

Ihanteellisen vision ja strategian sanoittaminen koettiin yleisesti melko haasteellisena. 

Haastatteluissa esiintyi myös vähäisessä määrin skeptisyyttä toiminnan kehittämisen 

mahdollisuuksiin ja tavoitteiden asettamiseen. Kokonaisuutena aiheeseen oli paljon nä-

kemyksiä. 
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5.5 Vaikuttavuuden mittarit ja indikaattorit 

Vaikuttavuuden mittaaminen näyttäytyi erityisen haasteellisena aihealueena, jossa vas-

taukset heijastelivat vahvasti haastateltavien taustoja ja kokemuspiiriä. Vaikuttavuuden 

mittaamista on pyritty päämäärätietoisesti erilaisissa hankkeissa kehittämään jo lähes 

20 vuotta siinä kuitenkaan onnistumatta. Mahdollisia vaikuttavuuden mittareita on niin 

paljon ja toisaalta mittaaminen on haastavaa, että kehitys on ollut hidasta. Vielä noin 15 

vuotta sitten:  

 

”…ne olivat peruutuspeiliin katsomisen kaltaisia, että tieto saatiin 3-4 vuotta jälkikäteen 

ja tyypiltään, jäikö potilas henkiin vai kuoliko, oliko hoidoista mitään iloa.” (JH3) 

 

 Vaikuttavuuden mittaamisessa kuitenkin edistytään ja pikkuhiljaa on alkanut vakiintu-

maan käytäntöjä ja mittareita Haastatteluissa nousi esiin myös tarve palveluntuottajien 

tarjoamien palveluiden vaikuttavuuden mittaamisesta, jota on niin ikään yritetty, mutta 

laihoin tuloksin, koska käytäntöjä ei ole saatu vakiintumaan. 

 

”10 vuotta sitten käytössä oli yli 100 vastaavan kaltaista mittaria [kuin 15D kysely] kan-

sainvälisesti, mutta ongelmana oli niiden sairausspesifisyys, esimerkiksi astma” (JH3) 

 

”Eräs mittari [Euroopan laajuinen pilvipohjainen] oli aikaisemmin käytössä, jossa palve-

luntuottajat vastasivat 123 kysymykseen koskien esimerkiksi fasiliteetteja, minkälaisia 

tilat ovat, joissa palvelua tuotetaan, minkälainen henkilökuntarakenne on, onko työnoh-

jausta, osallistetaanko asiakasta.” (JH5) 

Nykyistä mittareiden paljoutta ja kehittämisen haastetta kuvaa viime vuosien kustannus-

vaikuttavuusmittaristojen (KUVA-mittarit, Hämäläinen et al. 2019) kehittäminen, jotka 

ovat nykyisin THL:n käytössä ja edelleen kehitettävinä: 

 

” Alun perin oli 2000 mittaria, joita eri tahoilta voidaan kerätä, mutta nyt se on jalostunut 

jo 500 mittariin. Näistä aitoja vaikuttavuusmittareita ei ole kuin alle 10. Varsinkaan reaa-

liaikaisia mittareita ei ole kansallisella tasolla.” (JH3) 

 

Vaikuttavuuden määrittely ei ole ollut yksiselitteistä ja se tuli jo aiemmin esille yleisissä 

kysymyksissä. Mittareita nähdään toimivan useissa tarkoituksissa, jonka lisäksi vaikut-

tavuus voidaan jakaa useisiin tasoihin ylätason ilmiötasolta aina toiminnan tasolle 

saakka. Vaikuttavuuden mittaaminen koetaan olevan nykyisin vain osittaista. Haasteel-
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lisena pidetään myös laadullisten mittareiden muuttamista tilastotiedoiksi. Todellinen vai-

kuttavuus nähdään yhdistelevän useita tiedon lähteitä. Erityisesti tietojohtamisen näkö-

kulmasta vaikuttavuuden mittaaminen nähtiin olevan vasta todellisen potentiaalinsa al-

kumetreillä. 

 

”Jotkut palveluntuottajat näkevät mittarit kuntoutuksen välineinä. Mittareiden kautta eri-

laisia asioita voidaan ottaa puheeksi, ne koetaan työvälineinä.” (JH5) 

 

”Ollaan vielä ehkä lähtötelineessä oikeaan vaikuttavuuden mittaamiseen ja kyvykkyyksiä 

vasta rakennetaan.” (TH6) 

 

Nykyiset vaikuttavuuden mittarit 

Lähes kaikissa haastatteluissa vaikuttavuuden mittaamisen nähtiin olevan vaikeaa ja ai-

nakin osin jäsentymätöntä. Yhteismitallisia vaikuttavuuden mittareita yleiseen käyttöön 

on erittäin haastava löytää. 

 

”Nykyään vaikuttavuutta mitataan keräämällä nykyisistä järjestelmistä (potilastietojärjes-

telmä) bulkki datoja, joita analysoidaan ja joista revitään jonkinlaisia johtopäätöksiä ker-

taluonteisesti.” (TH6) 

 

Haastatteluista nousevia nykyisiä mittaamiskohteita, jotka rinnastettiin vaikuttavuuden 

mittaamiseen haastatteluissa, mutta joista moni kuvaa enemmän yleistä toimintaa, laa-

tua ja prosesseja, esitetään taulukossa 9. Kuitenkin näitä yhdistelemällä myös vaikutta-

vuutta voisi mitata. 

 

”Vaikuttavuustieto koostetaan sadoista eri tiedonmurusista, sitä ei saada mistään val-

miina. Ensin pitää funtsia, että mitkä ovat ne olennaisimmat tiedot mitä halutaan, mikä 

vaikuttaa mihinkin: otetaanko 500 vai 5 parametria.”  (TH9) 

Taulukko 9. Nykyiset mittarit 

Vaikuttavuuden mit-
tareita 

• Käytössä jo olevina hyvinä vaikuttavuuden osa-mittareina pidet-
tiin asiakastyytyväisyyden mittaamista yleisesti, mittarikohtaisesti 
NPS (PREM-mittareita), sekä asiakaskohtaisia kokemuksen 
avulla vaikuttavuutta kartoittavia kyselyitä, mittarikohtisesti 15D, 
EuroHIS-8 tai RAI-mittarit (PROM-mittareita) sekä niin sanottuja 
”kovia mittareita”. ”Kova mittaristo” koostuu suoritteiden ja kus-
tannusten mittaamisesta sekä kliinisistä mittareista niin yksilö, 
kuin laajemmallakin tasolla. Mittareita voivat olla esimerkiksi 
asiakaskohtaisien palvelunkäytön ja niiden kustannusten mittaa-
minen, laboratorioarvoihin perustuvat mittarit tai laajemmin tarve-
vakioidut sotemenot kunnittain. 
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• Tällä hetkellä vaikuttavuuden mittaaminen painottuu kliinisiin ja 
PREM-mittareihin. PROM-mittarit ovat vielä enemmän kokeilu-
käytössä, eikä niitä hyödynnetä laajasti: ”Varsinaisen asiakasko-
kemuksen mittaamiseksi vaikuttavuuden mittarina tarvittaisiin 
sähköinen asiakasalusta, jossa kysytään nimenomaan 15D, ko-
ettua hyötyä tai muuta sellaista.” (TH10) 

Vaikuttavuuden tut-
kimus ja mittaami-
sen edistyminen 

• Vaikuttavuuden tutkimus erityisesti erikoissairaanhoidossa käsit-
tää kertaluonteisia kliinisen työn tutkimuksia, kuten mikä on lääk-
keen hyödyllisyys ja vaikuttavuus tai polvien leikkaamisen tar-
peellisuus. Vaikuttavuustiedon saanti on hidasta ja hyödynnettä-
vyys ei ole varmaa. 

• Kyvykkyydet potilaskohtaisten episodien mittaamisessa ovat 
kasvaneet: on jo pystytty laskemaan erilaisten episodien keski-
määräisiä ja potilaskohtaisia kustannuksia 

• Erilasia asteikkomittareita pidetään relevantteina, jotka tehdään 
hoidon alku-, keski- ja loppuvaiheessa 

Erilaiset toiminnan, 
talouden tai laadun 
mittarit nykyisin 

• Tampereella kaupunki antaa perusteet soten seurantaan: halu-
taan seurata taloutta ja sen kehittymistä, henkilöstöä, henkilöstön 
hyvinvointia, sairaspoissaoloja, käynti- ja jonomääriä, hoidon 
odotusaikaa. 

• Palvelualueittain mitataan vaihtelevasti, toteutetaanko hoidossa 
niitä asioita, joiden ajatellaan olevan hyväksi, kuten pidetäänkö 
hoitoneuvotteluja, kirjataanko hoitosuunnitelmat, tehdäänkö tut-
kimukseen perustuvaa arviointia sekä miten asiakkaat kokevat 
hoidon, kuinka hoitotasapaino toteutuu. Lisäksi monenlaisia 
muita toiminnan lukuja kerätään, kuten kuvantamispalveluiden 
käyttöä, laboratoriopalveluita, käyntejä, asiointiin liittyviä yhtey-
denottotapoja, vastaanotolle pääsemistä, lähetteiden määrää, 
sekä rahankäyttöä edellä mainittuihin. 

• Erikoissairaanhoidon toiminnasta Tampereella seurataan esi-
merkiksi: ensiavun käyttöä, vuodeosastohoitopäiviä, jonotusai-
koja, hoitoonpääsyaikoja, kustannuskehitystä verrattuna budjet-
tiin ja aikaisempiin vuosiin, seurataan hoitoaikojen pituuksia, hoi-
tojaksojen määriä, potilaita, jotka diagnoosiryhmittäin tulevat ta-
kaisin vuodeosastolle. 

Yleisten vaikuttavuusmittareiden luomisessa ja hyödyntämisessä tunnistettiin haastatte-

luissa useita haasteita, jotka ovat palveluiden suuri hajonta, mittareiden soveltuvuus ja 

validiteetti, mittarien yhdistäminen, mittarien käyttöönotto sekä mittaaminen pitkällä ai-

kavälillä, jotka esitellään tarkemmin taulukossa 10. 

Taulukko 10. Haastatteluista nousevia yleisten vaikuttavuusmittareiden luomisen es-
teitä 

Palveluiden suuri ha-
jonta 

Palveluissa on niin paljon hajontaa, että yleisien mittareiden ke-
hittäminen on haastavaa. Joissain hoidoissa, kuten päihdepalve-
luissa, pitkän luottamussuhteen muodostaminen on tärkeää ja muu-
tokset näkyvät hitaasti, mutta hoidoissa on painetta tehokkuuteen ja 
nopeuteen. Haasteena ovat myös monisairaat potilaat, jolloin vaikut-
tavuutta voidaan mitata mahdollisesti monella erilaisella mittarilla. 

Mittareiden soveltu-
vuus ja validiteetti 

Mittareiden validiteetti pitäisi säilyä aina hyvänä, jolloin yleiset 
mittarit ovat heikommilla. Mittaristojen luomisessa haasteena on 
luoda sopivan tarkat, mutta yksinkertaiset ja vertailtavuuden mahdol-
listavat mittarit: ”Jos lääkäreiltä kysytään, minkälaisia PROM-mitta-
reita pitäisi olla, kaikki vastaavat eri tavalla, että minun hoitamissa 
taudeissa pitäisi olla tämmöinen ihan erilainen PROMi kuin kaikissa 
muissa” (TH8) Yleisesti hyvinä pidetyt vaikuttavuuden mittarit, kuten 
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asiakaskohtaista vaikuttavuutta mittaava 15D-kysely ei sovellu kai-
kille palvelualueille, kuten päihdehuoltoon, jossa toimintakyvyn para-
nemista on vaikea mitata. 

Mittarien yhdistämi-
nen mittaristoksi 

Kustannusten ja elämänlaatua koskevien kysymysten liittäminen 
mittaristoihin on haasteellista. Tämä tarkoittaa usein yhdistämistä 
esimerkiksi henkilötunnuksen avulla. Tarvitaan usein myös teknisiä 
valmiuksia ja data-analytiikan osaajia. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimijoiden välillä on suuria eroja toimintamalleissa, tietojärjestel-
missä ja tiedon vaatimusmäärittelyissä. Lainsäädäntö asettaa myös 
tiukkoja vaatimuksia tiedon käytölle ja yhdistämiselle. Erityisen vai-
keaa on sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen yhdistäminen. 

Mittarien käyttöön-
otto 

Mittaristojen luominen ja käyttöönotto vaatisi paljon resursseja, 
ohjausta ja aikaa, mutta kiire, kasvavat hoitojonot ja resurssien niuk-
kuus usein estävät kehittämisen. Tarvetta olisi sähköiselle asioin-
tialustalle, jossa asiakaskokemusta kysyttäisiin (esimerkiksi 15D). 

Mittaaminen pitkällä 
aikavälillä 

Pitkän ajan vaikuttavuuden mittaaminen on haaste: esimerkiksi 
hoidon jälkeisiin vaikuttavuutta kartoittaviin kyselyihin (esimerkiksi 
15D) saatetaan vastata hyvin huonosti. Pitkän ajan vaikutuksia on 
erittäin vaikea arvioida hoitoa annettaessa. Laajemmassa mittakaa-
vassa yksilökohtainen pitkän aikavälin vaikuttavuustiedon keräämi-
nen vaatii edistyneitä tiedonhallinnan menetelmiä. Trendien paljas-
taminen vaatii isojen tietomassojen yhdistelyä. Sopivan aikavälin 
löytäminen on myös haaste: ”Hoidon agressiivisuus ja pörssikurssi-
mainen variaatio ajasta toiseen on olennaista huomioida” (JH3) 

Mittareiden luomisessa ja käyttöönotossa on vielä paljon tekemistä, mutta haastateltavat 

olivat yleisesti sitä mieltä, että asioissa kuitenkin edistytään. 

 

Vaikuttavuuden mittaaminen ihannetilassa 

Vaikuttavuuden mittaamiseen oli paljon erilaisia ideoita. Selkeänä nousi esille, että tar-

vetta olisi yleiskäyttöiselle mittarille. Ihanteellisten vaikuttavuusmittareiden nähtiin olevan 

yhdistelmiä useista mittareista. Vaikuttavuutta tulisi myös pystyä katsomaan eri näkökul-

mista. Mittaamisen painopisteenä pidettiin asiakaskohtaisen vaikuttavuuden mittaa-

mista. Asiakaskohtaisessa mittaamisessa erityistä huomiota tulisi kiinnittää paljon palve-

luja tarvitseviin tai monisairaisiin ihmisiin, joihin kohdistetuissa toimenpiteissä kustannus-

vaikuttavuuden katsottiin olevan paras. 

 

”Pitäisi yhdistää erilaisia mittareita. Siinä olisi esim. asiakaskokemus, toimintakykymit-

tari, euroa per asiakas. Yhdistämällä voitaisiin saada vaikuttavuus esille yksilön, eurojen, 

palveluntuottajan tai yhteiskunnan kannalta” (JH5) 

 

”Jos asiakaskokemus (NPS tai muu mittari) on hyvä, se korreloi aina hoitomyönteisyyden 

ja hoidon tulosten kanssa.” (TH10) 

 



77 
 

Haastatteluista tuli vahvasti esille, että kustannukset liittyvät vaikuttavuuden mittaristoon, 

jolloin puhutaan kustannusvaikuttavuudesta. Kustannusvaikuttavuustietoa pidettiin eri-

tyisen tärkeänä johtamisessa ja päätöksenteossa. Jakoa ”pehmeisiin” ja ”koviin” mitta-

reihin pidettiin myös hyvänä, jolla tarkoitetaan jakoa erilaisiin kokemuksellisiin ja ei-ko-

kemuksellisiin mittareihin. Nykyisin kokeilun alla oleva ”pehmeä” 15D-mittaria pidetään 

yleisesti hyvänä terveysvaikutuksia kertovana mittarina. Se olisi hyvä erityisesti monisai-

raiden osalta, koska se mittaa kokemuksellista summaa. Eräs haastateltava kuitenkin 

piti vastaavaa EuroHIS-8-mittaria riittävän yksinkertaisena yleiseen käyttöön (TH10). 

 

”Sijoitetulla eurolla tulisi saada kustannushyötyä jota tietyt raja-arvot määrittelevät. Näitä 

raja-arvoja, kuten QALY:n hintaa ei vielä päästä kunnolla mittaamaan” (TH10) 

 

Kaiken kaikkiaan vaikuttavuuden mittaamisessa on ymmärrettävä kokonaisuus, jossa 

tauteja voi olla useampia, niillä on vaikutuksia toisiinsa samalla kun kokemukset ja taudin 

suunta voivat kehittyä aaltoilevasti suuntaan tai toiseen. Aluksi olisi valittava päämittarit 

ja sitten tarkentavia mittareita niille tueksi. Mittaristovalikoimassa voisi olla myös esimer-

kiksi elämän loppuvaiheen mittari, joka huomio, että paranemista ei tavoitella, vaan tär-

keintä on turvallisuuden kokemus.  

 

”Jätetään 50 kysymyksen patteristot suosiolla pois. Pitää hyväksyä, että myös virhemar-

ginaalia tulee, mutta se on valinta. Jos pyritään tieteellisesti tai kaikkien mielestä täydel-

lisiin kyselyihin, törmätään ongelmaan, jossa skaalautuvuus ja vakioitavuus isoon väes-

töön on täysi nolla.” (TH8) 

 

Haastatteluiden perusteella ei ole mahdollista luoda selkeää kokonaiskuvaa hyvästä mit-

taristosta, mutta aineisto antaa viitteitä siitä, että tällä hetkellä kehityksen kulkua pide-

tään melko hyvänä ja vaikuttavuuden mittaamisessa edistytään. Vaikuttavuutta ei kui-

tenkaan tulisi tarkastella yksinään erillään laadusta, jonka tarkastelun mukaan ottami-

sella saadaan monipuolisempi kuva. 

 

”Sote-palveluiden laadun mittaaminen ja arviointi on keskeisessä osassa vaikuttavuu-

teen pääsemisessä.” (JH3) 

5.6 Tietotarpeet 

Sosiaali- ja terveydenhuolto on laaja ja kompleksinen systeemi, jossa tiedon tarpeet ovat 

moniulotteisia ja riippuvat toiminnan tasosta. Tiedon tarpeet koskevat yleensä ongelmaa, 
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joka olisi ratkaistava. Toimintaa voidaan kehittää ja optimoida vain, jos tietotarpeet saa-

daan tunnistettua hyvin. Tämä vaatii ympäristön tuntemista. Tietotarpeiden osalta aineis-

ton perusteella mielekästä ei ole tarkastella erikseen nyky- ja ihannetilaa, sillä tietotar-

peet elävät ajassa ja ihannetila on hyvin voimakkaasti sidonnainen aikaperspektiivistä ja 

toiminnan kehitysvaiheesta suhteessa tavoitteisiin. 

 

”Kentältä pitäisi saada koko ajan tietoa hyvinvoinnista, kuka voi hyvin ja huonosti. Sisään 

kutsutaan vain ne, jotka automatisaatio luokittelee kriittisiksi. Tällä hetkellä kutsut lähe-

tetään kaikille. Vähäiset resurssit käytetään kaikkiin ihmisiin, vaikka ne pitäisi käyttää 

kriittisiin” (TH6) 

 

Tietotarpeet ovat johdettavissa myös strategiasta ja toiminnan mittareista, joita tavoitel-

laan. Toisaalta strategia ja visio, sekä toivotut vaikuttavuuden mittarit määrittyvät tieto-

tarpeiden perusteella. Haastatteluiden perusteella nousi keskeisiä tiedon tarpeita, joita 

on jalostettu kysymysten muotoon näkökulman mukaan aakkosjärjestyksessä taulu-

kossa 11. Näitä kysymyksiä voidaan esittää vision ja strategian sekä oikeiden vaikutta-

vuusmittareiden luomisen yhteydessä. Keskeistä olisi saada mahdollisimman reaaliai-

kaista tietoa päätöksenteon tueksi. Ensimmäisenä katse kannattaa suunnata jo ole-

massa oleviin ratkaisuihin. Monenlaista on jo olemassa, joka voisi sopia käytettäväksi 

toisaallakin: ”Pyörää ei kannata kaikessa keksiä uudestaan, vaan hyödyntää muualla 

kehitettyä” (JH2) 

Taulukko 11. Haastatteluaineistosta nousseita tietotarpeita vaikuttavuusperusteisen 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä kysymysmuodossa esitettyinä 

Asiakasymmärrys 
ja yhteistyö 

• Ymmärtävätkö asiakas ja häntä hoitava henkilökunta toisiaan? 
Onko heidän välillä näkökulmaeroja? 

• Onko asiakaslähtöinen ajattelu oikealla tasolla ja onko toiminta 
sen mukaista? 

• Saako hoitohenkilökunta tarpeeksi tietoa asiakkaistaan? Mahdol-
listaako tiedon saaminen ammatillisen yhteistyön? 

• Voitaisiinko tehdä enemmän moniammatillista yhteistyötä? 

• Miten toiminnallisesti menee niin, että voidaan käydä yhteistä 
keskustelua toiminnasta ja taloudesta? 

• Miten voidaan järkevällä tavalla tehdä työnjakoon liittyviä muutok-
sia, esimerkiksi hoidetaanko tietyt potilaat erikoissairaanhoidon 
vai perusterveydenhuollon puolella? 

Benchmarking • Miten asiat on tehty muualla Suomessa ja maailmalla?  

• Voidaanko omaan käyttöön soveltaa suoraan muualla kehitettyjä 
mittareita tai kokonaisia mittaristoja? 

• Mitkä teknologiset ratkaisut ovat toimineet ja mihin ongelmiin? 

Kustannukset • Minkälainen kustannuskehitys eri palvelualoilla ja näkökulmista? 

• Kuinka paljon rahaa käytetään suhteessa saavutettuun hyötyyn? 

• Miten kustannusvaikuttavuutta mitataan? Miten kustannukset 
saadaan yhdistettyä vaikuttavuuden mittareihin? 
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Laatu • Miten laatua mitataan vaikuttavuuden rinnalla osana tulokselli-
suutta? 

• Miten laatu ja vaikuttavuus ovat osana suurempaa mallia, kuten 
tuloksellisuutta? 

Lainsäädäntö ja 
standardit 

• Mitä lakeja ja standardeja on olemassa koskien: 
-tietoturvaa ja potilaan tai asiakkaan yksityisyyttä? 
-tietojärjestelmien teknisiä ominaisuuksia? 
-tiedon yhdistämistä ja kokoamista? 

• Miten erilaiset säädökset on huomioitava omassa toiminnassa? 

Priorisointi • Voidaanko ostopalveluita vertailla niiden kustannusvaikuttavuu-
den perusteella? 

• Voidaanko palveluita, alueita tai asiakkaita verrata keskenään? 

Päätöksenteko • Mitä tietoja ja kuinka ajantasaisia tietoja tarvitaan operatiiviseen ja 
strategiseen käyttöön? 

• Minkälaisia trendejä toiminnan ja yhteiskunnan eri tasoilla on, joi-
hin päätöksenteossa on reagoitava?  

• Voidaanko tiedon perusteella vertailla tai tehdä tulevaisuuteen 
vaikuttavia päätöksiä? 

Teknologia • Miten teknologian avulla voidaan edistää vaikuttavuuden mittaa-
mista ja tietojohtamista? Mitkä ovat keskeisiä teknologioita tällä 
hetkellä?   

• Miten digitalisaatiota, automaatiota ja robotisaatiota voisi hyödyn-
tää tehokkaammin turhan työn poistamisessa ja tietojen yhdistä-
misessä ja koostamisessa? 

Toiminnan taso • Vastaako palvelut ja niiden laajuus tarvetta oikeassa suhteessa 
käytettyihin resursseihin? Ovatko henkilöstöresurssit oikean ko-
koiset? 

• Mitä palveluita puuttuu? 

• Voitaisiinko samat asiat tehdä jossain muualla paremmin? 

• Voidaanko saada reaaliaikaista tietoa? 

Vaikuttavuus • Mitä erilaisia vaikuttavuuden tasoja on olemassa?  

• Mistä näkökulmasta ja millä tasolla vaikuttavuustietoja halutaan? 
(esimerkiksi yhteiskunnallinen, alueellinen, yksilökohtainen, hoito-
ketjukohtainen) 

• Mitä vaikuttavuus on käytännössä tarkastelluilla tasoilla halutusta 
näkökulmasta? 

• Millä aikavälillä vaikuttavuus muodostuu? 

• Miten vaikuttavuutta mitataan pitkällä aikavälillä? 

• Mitä vaikuttavuuden mittareita tarvitaan?  
-Yksilönäkökulma: Mitä ”kovia” ei-kokemuksellisia ja ”pehmeitä” 
kokemuksellisia mittareita? 

Tietotarpeissa eräs keskeinen tekijä oli aikatekijä. Ajallinen saatavuus määrittelee vah-

vasti tiedon hyödynnettävyyttä toiminnassa ja päätöksenteossa. Mitä lähempänä ollaan 

operatiivista toiminnan tasoa, sen reaaliaikaisempaa tiedon pitäisi olla. Vaikuttavuusmit-

tareissa sen sijaan korostuu pidemmän aikavälin tieto, mutta sopivan aikavälin määrittä-

minen on suuri haaste. 

”Osaa tietoa pitäisi seurata lintuperspektiivistä, jolloin pyritään näkemään trendit. Tällöin 

yksittäisiin muutoksiin ei reagoida [voi olla tilastollinen poikkeama] eikä toimintamallia 

muuteta. Korjaavia liikkeitä tehdään vasta, kun tiedetään miltä toiminta näyttää. Lisäksi 

pitää tuottaa tietoa, jolla tehdään operatiivisia nopean aikavälin muutoksia” (JH1) 
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5.7 Tiedon hankinta 

Tiedon hankinta sosiaali- ja terveydenhuollossa on monitasoista ja riippuu toiminnan ta-

soista ja tietotarpeista. Tietoa hankitaan niin teknisten apuvälineiden kuin sosiaalisen 

vuorovaikutuksen avulla. Tietojärjestelmiä Pirkanmaan alueella on satoja, joihin kertyy 

valtavat määrät tietoa, jota näistä myös etsitään. Usein tietoa hankitaan myös sosiaali-

sista verkostoista, työyhteisön sisältä ja tapaamisista. Tämän lisäksi eri alojen eri tasoilla 

työskenteleviä ammattilaisia on paljon, joten tiedon lähteitä on todella suuri määrä. 

 

”Keskeistä tietoa jaetaan johtoryhmän tapaamisissa koko palveluryhmän tasolla. Esimer-

kiksi aikuissosiaalityön puolella ollaan hyvin tietoisia, mitä tilanne on mielenterveys- ja 

päihdepalveluissa.” (JH1) 

 

Päätöksenteon tueksi tiedon hankinnassa korostuu erilaiset kausittaiset raporttimuotoi-

set koosteet, joista osa tulee säännöllisesti eri aikaväleillä ja osa on ajettavissa järjestel-

mistä niin halutessa. Palveluryhmätasolla raportteja tiedon lähteiksi saadaan ylempää 

sairaanhoitopiiristä sekä oman palvelualueen toiminnasta. Erilaiset visuaaliset koosteet 

ja tiedonhallintaratkaisut, kuten tietoallas, ovat kehittymässä tiedon hankintaa varten tie-

tojohtamisen kehittyessä nopeasti.  

 

Ammattilaiset voivat nähdä tiedon hankinnan olevan hyvällä tasolla, koska eivät näe ny-

kyisiä ongelmia rajatussa toimenkuvassa, vaikka mahdollisuuksia voisi olla kehitettä-

vissä. Esimerkiksi tiedon hankinnan perusedellytyksenä on tiedon kirjaaminen, joka työl-

listää ammattilaisia usein liian paljon. 

 

”Tällä hetkellä kerätään mieletön määrä tietoa, joka on aina pois tuottavasta työstä ja 

asiakasrajapinnasta. Hoitajien ja lääkäreiden aktiivinen asiakas- tai potilastyön päivä-

osuus mittausten mukaan on noin 40%. Loput menevät hallinnolliseen, kirjaamiseen, tie-

tojärjestelmien kanssa pelaamiseen.” (JH3) 

 

Kustannuksista tietoa saadaan hyvin, vaikka tiedot hajautuvat useisiin järjestelmiin. Kan-

sallisella tasolla THL ja tilastokeskus ovat rakentaneet edellytykset kansallisen rekisteri-

tiedon keräämiselle ja hyödyntämiselle esimerkiksi Sotkanetin avulla. Tietoallashankkeet 

ympäri Suomen, mutta myös Tampereella ovat mahdollistamassa entistä saavutetta-

vamman tiedon lähteen, jossa asiakkaiden tai potilaiden tiedot saadaan koottua yhteen. 

Haastatteluissa ilmeni useita tiedon hankinnan ongelmia, jotka ovat teemoiteltu ja tiivis-

tetty taulukossa 12. 
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Taulukko 12. Tiedonhankinnan ongelmia 

Kolmannen sektorin 
erillisyys 

Kolmannen sektorin palveluista tietoa on saatavilla vähän ja 
se on luonteeltaan hyvin hajanaista, koska velvoittavaa lainsää-
däntöä ja yhteisiä pelisääntöjä esimerkiksi yhteentoimivuudelle ei 
ole. 

Tiedon hankinnan 
laatu 

Tiedon hankinta on usein reaktiivista: hankinnassa keskitytään 
nopeasti ja helposti saatavilla olevaan tietoon, jolloin tärkeää tie-
toa voi jäädä sivuun. 

Tietojärjestelmien 
määrä ja selkeiden 
toimintamallien 
puute 

Pirstaleisena näyttäytyvä sote-ekosysteemi ja toimintamallien 
puute: esimerkiksi asiakkaiden jako sosiaali- tai terveydenhuollon 
palveluihin näyttäytyy haasteellisena. Ei tiedetä mistä tietoa olisi 
etsittävä, kun tietojärjestelmiä on valtava määrä. 

Vaikuttavuustiedon 
saatavuus 

Tiedon hankinta vaikuttavuudesta ja vaikuttavuusketjuista on 
erityisen haastavaa, koska tiedontarpeet ovat usein epäselviä ja 
vaikuttavuustiedon kerääminen ei ole systemaattista eikä ole va-
kiintuneita käytäntöjä. Tällä hetkellä tapahtuu usein paperisilla lo-
makkeilla (esimerkiksi 15D-kysely) vaatien paljon aikaa sekä asi-
akkaalta että ammattilaiselta. 

Vertailutiedon saata-
vuus 

Vertailutiedon saaminen on haastavaa, koska tietoa kerätään 
eri tavoin eri tahoilla. Usein tietoa hankitaan useista paikoista ja 
yhdistellään manuaalisesti. Tiedon alttius virheille kasvaa tämän 
myötä. 

Ympäristön muutos Toimintakulttuurin ja teknologioiden muuttuminen voivat myös 
hankaloittaa tiedon hankintaa lyhyellä aikavälillä: ”Talousmittarei-
den saamisessa haasteena on vanhat tuotteistukset ja toiminta-
kulttuurin muuttamisasiat. Talousraportoiminen tulee tällä het-
kellä erillisenä.” (TH10) 

Tiedon hankinnan kehittämisessä keskeistä on kehittää tiedon lähteiden laatua ja laa-

juutta sekä valmiuksia tarjota tietoa entistä helpommin. Haastatteluiden perusteella tie-

don hankintaa edistäisi asiakkaiden saaminen itse tuomaan tietojaan tietovarantoihin, 

kuten Kanta-palveluun. Tällä hetkellä tiedon yhdistämisessä tarvitaan usein asiakkaan 

suostumus, joka olisi mahdollistettava helposti. Ajantasaisen ja reaaliaikaisen tiedon ke-

rääminen visuaalisiin näkymiin edistäisi tiedon hankintaa. 

 

”Olisi vieläkin reaaliaikaisempi ja hyvät visualisoinnit, joista olisi yhdellä silmäyksellä näh-

tävissä kullekin käyttäjälle tärkeimmät asiat” (JH4) 

 

Teknologialla ja kirjaamiskäytännöillä on tärkeä rooli myös tiedon hankinnassa. Tarkat 

kirjaamisohjeet, protokollat ja rakenteinen kirjaaminen parantavat tiedon lähteiden laa-

tua. Mahdollisista laajasti hyödynnetyistä tietoaltaista voidaan hyödyntää tietoa kooste-

tusti vaikuttavuuden mittaamiseen. Tiedon lähteille pitäisi päästä helposti ja nopeasti, 

mutta toisaalta automaatio voisi tuottaa myös automaattisesti tietoa tekoälyn avulla. 
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5.8 Tiedon jalostaminen ja varastointi 

Tiedon jalostaminen ja varastointi oli tutkimuksen eräs keskeisimmistä mielenkiinnon 

kohteista, johon aineistoviittauksia koodauksessa oli eniten. Vaikuttavuustietoa käsitel-

lään osana muuta tiedonkulkua ja organisaation toimintaa, sillä vaikuttavuustiedon rooli 

systeemissä ei merkittävällä tavalla poikkea muun tiedon käsittelystä.  

 

Tiedon jalostaminen ja varastointi käsittää Choon (2002) mukaan kaiken organisatorisen 

tiedon eli tietojärjestelmistä löytyvän tiedon lisäksi ihmisten tietämyksen ja sen myötä 

rakentuvan kokonaisvaltaisen systeemin. Systeemin sisällä on tiedon käsittelyyn ja va-

rastointiin liittyviä prosesseja, jotka vuorovaikuttavat monella tasolla ja näkyvät lopulta 

toimintatapoina, normeina ja kulttuurina. Tämän tutkimuksen aineisto keskittyi vaikutta-

vuuteen ja tietojohtamiseen. Erityisesti aineiston perusteella saatiin tietoa tiedonhallin-

nan teknologioista ja niihin liittyvistä hyödyistä ja ongelmista sote-tiedon ja vaikuttavuus-

tiedon hallinnassa. 

 

Tiedon jalostaminen ja varastoinnin kokonaisuus teemoiteltiin viiteen osa-alueeseen tie-

tojohtamisen prosessimallin kuvausta hyödyntäen: 1. nykyiset tietojärjestelmät ja tieto-

varastot, 2. tiedon hallinta ja käsittely tiedon yhdistämisessä ja koostamisessa, 3. sys-

teemin ja prosessien tehokkuus tai tehottomuus, 4. vaikuttavuustiedon käsittely ja hal-

linta sekä 5. tiedon jalostamisen ja varastoinnin kehittäminen 

 

1. Nykyiset tietojärjestelmät ja tietovarastot  

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveydenhuollossa on erityisen haasteellista lainsäädännön, 

monimuotoisen systeemin ja valtavan suuren tietojärjestelmien valikoiman takia. Satojen 

käytössä olevien tietojärjestelmien joukossa varsinaisia potilas tai asiakastietojärjestel-

miä tai niiden eri versioita on haastateltavan arvion mukaan 62 (JH3). Näistä järjestel-

mistä harva kykenee suoraan yhteistyöhön toisten järjestelmien kanssa. Yleinen suun-

taus on kuitenkin parempaan: entistä laajempia alueellisia järjestelmiä otetaan käyttöön 

sekä integraatioratkaisuita tiedon hyödyntämiseen erilaisista järjestelmistä kehitetään. 

 

”Karkeasti pshp:ssä on 450 tietojärjestelmää. Olisi mieletön integraatiohässäkkä, jos 

kaikki keskustelisivat keskenään” (JH3) 

 

Perinteisesti tietojärjestelmät ja tieto eroavat suuresti sosiaali- ja terveydenhuollon pal-

veluiden välillä, mutta myös esimerkiksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

välillä. Tällä hetkellä yleisiä asiakas- tai potilastietojärjestelmiä Tampereen alueella ovat 
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sosiaalipalveluissa Effica, perusterveydenhuollossa Pegasos, alue-Pegasos (7 kunnan 

alueella) ja Lifecare sekä erikoissairaanhoidossa Uranus. Johtamisjärjestelmissä on niin 

ikään alueellisia eroavaisuuksia, mutta Tampereen alueella usein käytössä on SAP, 

jonka lisäksi on talousjärjestelmiä ja tiedon kokoamiseen ja visualisointiin tarkoitettuja 

ohjelmia, kuten Power BI ja Tableau. Myös Excel-ohjelmistoa käytetään edelleen paljon. 

Tampereella on lisäksi käytössä Oma Tays -digiasioinnin alusta, joka mahdollistaa myös 

PROM-vaikuttavuuskyselyt (esimerkiksi 15D), joiden tiedot on tarkoituksena varastoida 

Tampereen tietoaltaaseen. Vaikka erilaisia järjestelmiä ja teknologioita on paljon, teh-

dään silti yhä manuaalista tiedon listaamista esimerkiksi kolmannen sektorin palveluista. 

 

”Ei ole ongelma käyttää useita tietojärjestelmiä, kun käytetään tiedon säilyttämiseen tie-

toallasta, josta voidaan tietoa siirtää ja hyödyntää koostetusti vaikuttavuuden mittaami-

seen.” (TH6) 

 

Tietojärjestelmien lisäksi myös erilaisia tietovarastoja on paljon. Näistä eräs on UNA 

ydin, joka on myös integraatioratkaisu tiedon keräämiselle useista eri järjestelmistä. 

UNAn muut kerrokset tavoittelevat tiedon laajempaa hyödyntämistä, visualisointia ja tie-

don jalostamista ja koostamista näkymiin. Rekisterinpitäjiä on paljon, mutta niistä vain 

muutamat ovat virallisesti sote-rekistereitä. Tulevaisuudessa suuria odotuksia on valta-

kunnallisesti tietoaltaiden käyttöönotolle ja niiden hyödyntämiseen myös vaikuttavuus-

tiedon osalta. Kansallisessa soten tietojohtamisen kehittämisen TOIVO-ohjelmassa ja 

VIRTA-osakokonaisuudessa pyritään luomaan muun muassa hyvinvointialueellisia tie-

toaltaita. 

 

”Dilemma järjestelmien paljoudesta ei katoa [UNAn myötä], mutta voidaan rakenteistaa 

paljon enemmän dataa, kuin nykyisessä potilastietojärjestelmässä. Vanhaa ei saada 

enää muutettua semmoiseksi, että se vastaisi nykyajan tarpeisiin kuten tietojohtamiseen. 

UNAssa on uusi mahdollisuus.” (TH6) 

 

2. Tiedon hallinta ja käsittely tiedon yhdistämisessä ja koostamisessa 

Sosiaali- ja terveydenhuollon teknologiaympäristö on hyvin säännelty. Potilas- ja asia-

kastietoja ei saa kerätä muuta kuin hyväksytyillä tietojärjestelmillä. Johtamisjärjestelmien 

osalta tilanne ei ole niin tarkka, kunhan käsitellään anonymisoitua tietoa. Merkittävässä 

roolissa tiedon liikkumisen ja koostamisen kannalta on edelleen sosiaalinen tiedonvaihto 

ammattilaisten kesken. Tietoteknisten ratkaisuiden ja ohjelmistorobotiikan, kuten johdon 

dashboardien, ruuhkamittareiden ja niin kutsuttujen ”huoneen taulujen” (JH3) – keskeisiä 
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tietoja antavien näyttöpäätteiden käyttö esimerkiksi ensiavussa – käyttö on kuitenkin li-

sääntynyt. Turhaa työtä pyritään tällä hetkellä poistamaan digitalisaation, tekoälyn ja au-

tomatisoinnin avulla.  

 

”Vielä on paljon raakaa työtä: onko yhteinen tietoallas vai erillisiä altaita. Useita teknisiä 

kysymyksiä siitä missä dataa yhdistellään, onko se joku softa vai mikä. Mutta sekin on 

ratkaistavissa. Isoin kysymys on se, miten data muotoillaan yhdenmukaisesti.” (TH8) 

 

Tällä hetkellä tiedon yhdistämistä tehdään usein henkilötunnuksen avulla. Teknisesti tie-

don yhdistäminen monista järjestelmistä olisi mahdollista, mutta suurimpana ongelmana 

usein nähdään rekisterien tietosuojasäädökset ja potilasrekistereihin annettavat luvat. 

Tietojärjestelmien rajapinnat ovat kuitenkin usein myös puutteellisia tiedon vaihtoon. 

Yleisesti potilaan tietojen käyttäminen ja yhdistäminen tapahtuu aina potilaan luvalla. 

Esimerkiksi tutkimus- ja johtamiskäyttöön potilaita tai asiakkaita koskeva tieto on aina 

pysyttävä anonyymeinä, joka tarkoittaa, että potilaiden määrät edellä mainituissa käyttö-

tarkoituksissa on oltava tarpeeksi suuret anonymiteetin varmistamiseksi.  

 

”Haasteena on kaksi eri rekisteriä, terveydenhuollon potilasrekisteri ja sosiaalihuollon 

rekisteri. Ne ovat kaksi eri rekisteriä, joiden tietoja ei voida suoraan yhdistää.” (JH2) 

 

Tällä hetkellä vaaditaan erillinen tutkimuslupa, jos sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja 

halutaan yhdistää. Tietoa ei pitkään ole jaettu avoimuuden periaatteilla. Usein tiedosta 

pitää maksaa. Viime aikoina tilanne on parantunut: olennaisten rekisterinpitäjien keskus-

telut vuonna 2010 johtivat avoimempaan tiedon jakoon ja esimerkiksi sotkanetin uudis-

tamiseen ja avoimeen dataan.  

 

3. Systeemin ja prosessien tehokkuus tai tehottomuus 

Kirjaamiskäytännöt sosiaali- ja terveyspalveluissa ovat tällä hetkellä erittäin raskaita ja 

epäyhtenäisiä, joka voi näkyä tiedon laadun virheinä sekä lopulta tiedon laadun heikkou-

tena myös kansallisissa THL:n ja Tilastokeskuksen arkistoissa. Jopa 60% hoitajien ja 

lääkärien työstä voi mennä kirjaamiseen, hallinnolliseen työhön ja tietojärjestelmien 

kanssa työskentelyyn (JH3). Tietoja pyritään edelleen keräämään enemmän, sekä en-

tistä rakenteellisemmassa muodossa. Tietojen keräämistä ja laatua pyritään yhtenäistä-

mään, mutta se on haastavaa ja hidasta.  
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”Yhteinen kieli ja esitystapa täytyy päättää: Miten data tasolla asiat halutaan esitettävän, 

mihin muottiin data runtataan kymmenistä eri lähdejärjestelmistä, että data olisi aina ha-

lutun laista. Järjestelmät voivat käsitellä samoja datoja eri tavalla, toisessa järjestel-

mässä voi olla jotain parametrejä joita toisessa ei ole.” (TH8) 

 

Tietojärjestelmäkohtaiset erot kirjaamisessa ovat suuria: luonteenomaisesti on paljon 

kenttiä, joista osa ei ole pakollinen. Myös järjestelmien käyttämät tiedon määritykset ja 

metatiedot eroavat toisistaan: ”Lopputuleman ongelma on alkupäässä” (JH3) Esimer-

kiksi palveluluokituksissa ja toimenpidekoodeissa on suuria alueellisia eroja samankal-

taisissa palveluissa. Sosiaalipuolella erot ovat vielä suuremmat verrattuna terveyden-

huoltoon. Tilanteen parantamiseksi on tuoreeltaan otettu käyttöön uusi sosiaalipalvelu-

jen luokitus, joka on vaatinut prosessien määrittelyä tiedon saamiseksi vertailukel-

poiseksi. 

 

4. Vaikuttavuustiedon käsittely ja hallinta  

Haastattelujen perusteella perinteisistä asiakas- tai potilastietojärjestelmistä ei voi hakea 

vaikuttavuustietoja vaan ne on tarkoitettu operatiiviseen toimintaan. Kliinistä vaikutta-

vuutta tutkitaan usein lääketieteessä, joka on toisaalta laadukasta, mutta hidasta ja kan-

keaa tiedon keräämistä, joka ei suoraan merkitse toiminnan kehittämistä tai tiedon hyö-

dyntämistä. Tällä hetkellä asiakastyytyväisyyttä mitataan melko kattavasti ja tietoa on 

usein reaaliaikaisesti saatavilla, mutta omasta erillisestä järjestelmästä. Myös yhteys laa-

turekistereihin puuttuu: tietoa laadusta tarvittaisiin vaikuttavuuden tueksi. Vaikuttavuus-

tietoja ei kerätä järjestelmällisesti varsinaisen vaikuttavuustiedon kirjaamisen tarkoituk-

sessa, mutta tilanne on muuttumassa. Tietoallasprojektin myötä pyritään saamaan tieto-

varastot soveltuviksi automatisoituun ja jatkuvaan vaikuttavuuden mittaamiseen. 

 

”Ollaan rakentamassa automaattista mekanismia potilastietojärjestelmän kylkeen, jolla 

voidaan automaattisesti lähettää tietyissä vaiheissa NPS-kysely. Mahdollisuus kokonais-

vaikuttavuuden mittaamiselle. Kun tiedetään, kuka potilas on käynyt missäkin voidaan 

yhdistellä tietoja: Saadaan yhteen kokemus, taloudellinen ja kliininen puoli.” (TH6) 

 

Nykyisin kirjattavat tiedot ovat vain ”vaikuttavuutta heijastelevia” (TH10), eikä vaikutta-

vuutta todella mitata. Pitkän aikavälin vaikuttavuustiedon mittaamisen haaste ovat muut-

tuvat käytännöt ja mittarit. Vaikuttavuutta heijastelevia tietoja pyritään Tampereella jalos-

tamaan (esimerkiksi yhdistämään kustannus- ja muihin tietoihin) osana tuloksellisuuden 

viitekehystä pyrkimällä tulosyksiköihin, joissa tietoa kerätään ja koostetaan alhaalta ylös.  
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5. Tiedon jalostamisen ja varastoinnin kehittäminen 

Seuraavaksi kuvataan kustakin aikaisemmasta neljästä teemasta haastatteluista nous-

seet kehitysideat tiedon jalostamiseen ja varastointiin vaikuttavuusperusteisesta näkö-

kulmasta. Vaikuttavuustiedon hyödyntämisen suunta on hyvä, mutta vielä on myös pal-

jon tehtävää. Visio ja strategia ohjaavat myös tämän vaiheen kehittämistä. 

 

Tietojärjestelmät ja tietovarastot: Yleisesti tiedon lähteille tulisi päästä helpommin ja 

mielellään onlinessä. Sosiaalipuolella, joka on terveydenhuollon palveluita jäljessä sekä 

tiedon laadussa että tietokantaratkaisuiden hyödyntämisessä, pitäisi ottaa OmaKanta 

käyttöön. Erään haastateltavan (JH3) mukaan alueellisista tietovarastoista ja tietoaltaista 

tietoa voisi kerätä laajempaa käyttöä varten XDS-kieleen perustuvalla tietokantaratkai-

sulla. XDS-kieli pystyy tarkastelemaan, missä kaikkialla erilaisissa tietokannoissa asiak-

kaasta on tietoa. Kysymykseen asiakkaasta etsitään kaikki tieto, joka on liitetty XDS-

systeemiin. 

 

Tiedon hallinta ja käsittely tiedon yhdistämisessä ja koostamisessa: Tietojohtamis-

näkökulmasta (TH10) teknisissä tietokantaratkaisuissa eräs tärkeä kehityskohde on li-

säksi tiedon liikkuminen kaksisuuntaisesti alempien ja ylempien tietokantakerroksien 

sekä raportoinnin välillä: Tämän lisäksi vaikuttavuustietoja saataisiin koostettua erilai-

sista asiakassegmenteistä sekä yksittäisistä henkilöistä reaaliaikaisesti. Tällöin olisi 

mahdollista tunnistaa automatiikan avulla potilaista heti ne, joiden tilanne eroaa muista 

vastaavan segmentin potilaista. 

 

”…jos yhden potilaan tilanne suhteessa muihin ei kehity samaan tapaan kuin keskimää-

rin ja voitaisiin tehdä nopeita johtopäätöksiä ja muutoksia hoidossa. Sitten oltaisiin no-

pean toiminnan äärellä. Haasteet, että näin ei ole on, että tietoaltaat puuttuvat vielä, 

mutta niitä ollaan tekemässä. Tällä hetkellä tätä tehdään tutkimusduunina: Viive on lä-

hempänä vuosia kuin päivittäistä” (TH10) 

 

Hoitoketjuja pitäisi kyetä myös mittaamaan entistä tarkemmin, jolloin tietoaltaasta pitäisi 

löytyä yksilöön yhdistettävissä olevat tiedot koko hyvinvointialueen palveluista, jolloin on 

oltava yhteiset pelisäännöt ja pääsy tietoaltaaseen. Teknisten valmiuksien kasvattami-

sen lisäksi moniammatillisten tiimien kokoaminen ja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspal-

veluiden tuominen fyysisesti yhteen lisäävät tiedon kulkua sosialisaation kautta. 

 

Systeemin ja prosessien tehokkuus: Lainsäädännön kehittämiselle on edelleen pai-

neita, koska tietojen yhdistäminen on lainsäädännön puitteissa niin vaikeaa. Tulisi luoda 
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yhtenäiset kirjaamiskäytännöt, jotka kuitenkin ottavat huomioon palvelualuekohtaiset eri-

tyispiirteet: ”Kaikki kirjaaminen tulisi tapahtua protokollan mukaan läpi koko palveluket-

jun” (TH6) Kaiken muun sote-tiedon lisäksi myös vaikuttavuustiedon, kuten PROM-mit-

tareiden tulisi olla rakenteellisia. Automaation avulla kirjaaminen voisi lisäksi olla asia-

kaslähtöisempää. 

 

”[Asiakkaan tai potilaan] itsekirjaaminen on tärkeä näkökulma vaikuttavuuden näkökul-

masta, jota ammatilaisetkin voivat hyödyntää tulevaisuudessa enemmän... Ei ole tätä 

päivää saada asiakirjat ja luvat jokaisesta asiasta erikseen. Asiakas ihmettelee ennem-

min, miksi tietoja ei nähdä” (JH3) 

 

”Lääkärit tai hoitajat eivät ole tulleet tekemään kirjaamista työkseen vaan hoitamaan ih-

misiä. Kirjaaminen pitäisi automatisoida: kirjaamisen tulisi olla mahdollisimman vähän 

manuaalista työtä lääkärille/hoitajalle, tämä lisää työn mielekkyyttä ja vähentää teknisiä 

virheitä.” (TH8) 

 

Prosessien yleistä sujuvuutta tulisi mitata, jotta tiedettäisiin, missä tulee hukkaa, missä 

on väliinputoajia. Kirjaamisprosessien tulisi olla selkeitä. Haastateltavan (JH3) mukaan 

tärkeää on, että kirjaavat ammattilaiset ovat motivoituneita, kirjaamisesta pitää olla am-

mattilaiselle selkeää lisäarvoa, kirjaamiskäytännöt ovat yhdenmukaisia ja tätä valvotaan 

sekä ETL-prosessi (Extract, Transfer, Load, eli datan siirto) kunnossa, jolloin THL:lle ja 

muille rekisterinpitäjille saadaan oikeat tiedot.  

 

Tällä hetkellä julkisen puolen palvelutarjonta eroaa yksityisestä, niin laadussa kuin laa-

juudessa, joten tarvetta olisi asiakaspalautteen perusteella kartoittaa keskeisiä palvelun-

tarpeiden puutteita ja miettiä niihin ratkaisuita. Tämän lisäksi tulisi parantaa julkisen sek-

torin työntekijöiden työhyvinvointia, tiedonsaantia ja muutosvalmiutta sekä mahdollisuuk-

sien mukaan vastuuttaa heitä samalla kuitenkin antaen heille enemmän vaikutusmah-

dollisuuksia omaan työhön ja toimintatapojen kehittämiseen 

 

Vaikuttavuustiedon käsittely ja hallinta: Laajan ja automaattisen vaikuttavuuden mit-

taamisen avulla voidaan helposti poissulkea tai lisätä elementtejä palveluihin ja siten 

näkemään mitkä asiat vaikuttavat eniten. Vaikuttavuustietoja tulisi koostaa hyvinvointi-

alueen yhteiseen tietoaltaaseen, mutta kaiken tiedon tulisi olla vähintään jollain 

avaimella linkitettävissä muuhun potilasta tai asiakasta koskevaan tietoon jo nykyisissä 

järjestelmissä. Vaikuttavuustieto kerääntyy ihannetilassa ilman lisätyötä nykyisessä am-

mattilaisten kirjaamisessa. 
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”Tiedon kirjaamista varten ei pitäisi olla mitään erillisjärjestelyjä vaikuttavuuden suhteen. 

Kirjaamisen laatuun tulisi panostaa ja kirjata niihin järjestelmiin jotka ovat käytössä” 

(TH6) 

 

Perinteisiin potilas ja asiakastietojärjestelmiin voitaisiin myös tallentaa tiedot PROM-, ja 

PREM-mittareista, mutta asiakas- tai potilasvaikuttavuustiedon keräämisessä nähtiin 

parhaaksi tietojärjestelmä, jota potilas voi itse käyttää. Ihanteena olisi, että vaikuttavuus-

tieto kerääntyy osin asiakkaan ja osin ammattilaisen toimesta. Tampereella Oma TAYS 

-sovellus nähtiin potentiaalisena ratkaisuna asiakasvaikuttavuuden mittaamiseen, jota 

kannattaisi kehittää. Lisäksi Kanta-palvelun tai Omaolon mahdollisuuksia tulisi selvittää 

laajemmassa vaikuttavuustiedon keräämisessä.  

 

”PROMit: Oma TAYsin kautta, tarjotaan mahdollisesti tabletilta valmiina, jos potilas ei 

itse osaa käyttää. Kaikki tieto menee digitaalisessa muodossa tietoaltaaseen” (TH8) 

5.9 Tietotuotteet ja -palvelut 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tietotuotteita ja palveluita on lukematon määrä, joten nii-

den käyttäminen on aina hyvin paljon sidoksissa tietotarpeisiin ja toisaalta siihen, mitä 

tietoa on saatavilla helposti tiedon jalostamisen ja varastoinnin vaiheen mukaisesti. 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin lähinnä tietojärjestelmiä ja tiedon jakamista koskeviin 

teknologisiin tuotteisiin ja palveluihin. Vaikuttavuustiedon osalta ei ole erityisiä tuotteita 

erikseen, vaan vaikuttavuus kulkee muiden tuotteiden mukana. Aineistosta nousevat tie-

totuotteet ja palvelut voidaan lajitella taulukon 13 mukaisesti. 

Taulukko 13. Nykyisiä haastatteluaineistosta nousevia tietotuotteita ja -palveluita luo-
kiteltuina 

Asiakaspalautteet Usein ulkopuolisen palveluntuottajan oma järjestelmä, josta tietoa saa-
daan säännöllisin aikavälein tai jopa reaaliaikaisesti. Usein NPS-mittari 
tai vaihtelevat kanavat 

Henkilökohtaisen 
terveystiedon jär-
jestelmät (PHR) 

Järjestelmät, joissa potilaat tai asiakkaat voivat nähdä tai luoda omia 
terveystietojaan.  
Esimerkiksi KanTA, Omaolo, Oma TAYS 

Integraatio ja tieto-
kantateknologiat 

Useita erillisiä tietokantoja ja rekisterinpitäjiä. Integraatioratkaisuna tie-
tojärjestelmien välillä ja tiedon koostamisen työkaluna on kehittymässä 
UNA (osin käytössä). Ohjelmistorobotiikalla yhdistellään tietoja ja au-
tomatisoidaan turhaa työtä. 

Johdon ja talouden 
raportit 

Johdolle toimitettavat tai heidän itsensä tuottamat säännölliset tai tar-
peen mukaiset raportit toiminnan ja talouden tilasta. Usein eivät sisällä 
realiiaikasta tietoa. 
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Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmät, SAP sekä erikseen toimitet-
tavat raportit: Pj raportointi (Pirkanmaa), toimintaraportit, henkilöstö-
tyytyväisyys, turvallisuuden poikkeamailmoitukset ja vaaratapahtuma-
asiat, riskienhallinta ja niiden seuraaminen 

Perus tietotyökalut Kehittyneempien järjestelmien puuttuessa paljon käytetään esimer-
kiksi Exceliä tai jaetaan tietoa manuaalisesti luotujen PDF-tiedostojen 
avulla.  

Kansalliset  
rekisterit 

Esimerkiksi Sotkanet, Tilastokeskus, Avohilmo 

Potilas- ja asiakas-
tietojärjestelmät 

Useita järjestelmiä, jotka eroavat alueellisesti ja toiminnan tarkoituksen 
mukaan. Esimerkiksi Apotti, Pegasos, Uranus, Effica 

Tiedon koostami-
sen ja visualisoin-
nin työkalut 

Ohjelmistot, joiden avulla tietoa voidaan koostaa manuaalisesti ja au-
tomaattisesti erilaisista lähteistä, sekä jalostaa ja visualisoida. 
Esimerkiksi Tableau ja Power BI 

Toimintaa tukevat 
tietojärjestelmät 

Potilas- ja asiakastietojärjestelmien lisäksi tarvitaan suuri määrä tieto-
järjestelmiä erityislaatuisiin tarkoituksiin, kuten kuvantamiseen ja eri-
laisien laitteiden käyttämiseen. 

Useista haastatteluista nousi esille, että yleisesti päätöksenteon tueksi toimintaa kokoa-

valle tiedolle on ollut tarvetta, josta esimerkkinä Power BI -pohjaisen raportoinnin kehit-

täminen viime aikoina: 

  

”Power BI:llä päästään porautumaan muutamaa kerrosta lähemmäksi toiminnan tasoa, 

joka tukee lähijohdon toimintaa ja päätöksentekoa. Se osa on ollut puutteellista tähän 

mennessä ja lähijohdolla ei ole ollut riittäviä työvälineitä saada tilannekuvaa pidettyä yllä 

esimerkiksi terveysasema- tai vastaavankokoisella toimintayksikkötasolla.” (JH2) 

 

Tietotuotteiden ja palveluiden osalta tärkeää on niiden hyödynnettävyys eri ajankohtiin 

ulottuvan toiminnan tukemisessa. Taulukossa 14 on lajiteltu nykyisiä tietotuotteita ja -

palveluita niiden pääasiallisen ajallisen vaikutusalueen sekä yleis- tai erityisen alakoh-

taisuuden perusteella eli hyödyntääkö tuote laajasti erilaista tietoa erilaisissa tarkoituk-

sissa vai onko se rajoittunut tietynlaisen tiedon hyödyntämiseen ja tuottamiseen. Rajan-

veto tuotteiden välillä on liukuva ja suuntaa antava ja huomioi vain haastatteluaineistosta 

nousseet tuotteet. 

 

Haastatteluissa ei tullut ilmi nykyisien lisäksi erityisiä tietotuotteita tai -palveluita, joita 

pitäisi ottaa käyttöön, vaan aineisto antoi viitteitä, että nykyisiä tietotuotteita ja palveluita 

tulisi hyödyntää paremmin, johon hyvin määritellyt tietotarpeet antavat suuntaa. Tavoit-

teena tietotuotteiden- ja palveluiden osalta on, että tilannetietoisuus olisi sopiva tarkoi-

tukseen nähden ja esimerkiksi vaikuttavuustiedon hyödyntämiselle olisi olemassa peli-

säännöt. 
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Taulukko 14. Haastatteluaineistosta nousseet tietotuotteet ja -palvelut ajallisen per-
spektiivin ja painopisteen mukaan lajiteltuina 

Painopiste: ylei-
nen 

• Tietorekisterit 

• Power BI  

• Tableau  

• Potilas/asiakas-
tietojärjestelmät 

• Tietoallas 

• UNA 

• Ohjelmistorobo-
tiikka 

• PDF/Excel 

• Asiakaspalaut-
teet 

• Tietorekisterit 

• Power BI  

• Tableau  

• Potilas/asiakas-
tietojärjestelmät 

• Tietoallas 

• Kanta 

• UNA 

• Avohilmo 

• PDF/Excel 

• Tietorekisterit 

• Tietoallas 

• Sotkanet 

• Tilastokeskus 

• Potilas/asiakas-
tietojärjestelmät 

• Tieteellinen  
tutkimus 

• Kanta 

• UNA 

• Avohilmo 

• Kanta 

Painopiste: yksi-
tyiskohtainen/ 
alakohtainen 

• Eri yksiköiden 
kuormitus/jono-
tilanteet 

• Oma TAYS 

• Turvallisuuden 
poikkeamailmoi-
tukset 

• Johdon rapor-
tointi (usein SAP) 

• Talousraportit  

• Toimintaraportit 

• Asiakaspalaut-
teet 

• Henkilöstötyyty-
väisyys 

• Omakanta 

• Oma TAYS 

• Tieteellinen  
tutkimus 

• Kanta 

• Tilinpäätösrapor-
tit 

• Omakanta 

• Oma TAYS 

Tiedon ajallinen 
perspektiivi 

Nykyhetki 
lähitulevaisuus/ 
lähimenneisyys 

Pitkän aikavälin tule-
vaisuus/trendit/ 
historiatiedot 

 

”Optimi olisi, että henkilökunta voi tehdä rauhassa omaa ydintyötään ja ohjelmisto ilmoit-

taa tarvittaessa hälytyksin, että nyt pitäisi toimia. Mikä tuottaa hälytyksiä, uusi appi vai 

nykyiset tietojärjestelmät: monessa on potentiaalia, mutta taustalla olevat systeemit, ku-

ten tietoallas, pitää olla kunnossa. Tietojohtamisen näkymissä Tableau on ehkä se ydin-

juttu kuitenkin.” (TH8) 

 

Lääkärit ja hoitajat haluaisivat tehdä enemmän ydintyötään. Tällöin olisi tärkeää, että he 

eivät olisi tietotuotteiden ja -palvelujen tuottajia tai etsijöitä vaan voisivat nauttia esimer-

kiksi automaattisista raporteista ydintyössään. 

5.10 Tiedon jakaminen 

Tiedonjakaminen on vahvasti vuorovaikutteista tiedon jalostamisen ja varastoinnin, tie-

don sekä tietotuotteiden kanssa. Tietoa pyritään jakamaan sen mukaan mitä tietoa tar-

vitaan ja missä. Tämä itsestään selvältä kuulostava tavoite ei kuitenkaan usein toteudu. 
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Usein syy on tietotulva tai teknisistä tai inhimillisistä syistä johtuvia tiedon katkoksia. Kan-

sainvälisesti vertailtuna Suomessa on kuitenkin paljon tietoa saatavana. Tietoa pyritään 

jakamaan oikeille henkilöille, oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa. 

Tiedon jakamisessa on lisäksi portinvartijoita, kriittisiä tahoja tai asioita, jotka ovat kes-

keisiä solmukohtia tiedon jakamisessa. Aluksi kuvataan, miten tiedon jakaminen tapah-

tuu nykyisin ja lopuksi esitetään kehityskohteet. 

Oikeille henkilöille: Erilaiset tietotuotteet palvelevat eri ammattikuntia. Mitä ylemmäs 

organisaation hierarkiassa mennään, sitä enemmän tiedon jakamisessa painottuu pitkän 

aikavälin näkökulma. Säännöllinen raportointi painottuu ylempään johtoon, josta tietoa 

jaetaan johdon kautta lähiesimiehille esimerkiksi tiimi- ja esimiespalavereissa, joissa jae-

taan erityisesti operatiivista tilannetietoa esimerkiksi jonoista ja sairauspoissaoloista. 

Paljon palveluita käyttävien henkilöiden osalta on tärkeää, että heidän tietojaan voidaan 

jakaa moniammatillisissa tiimeissä: 

”Esimerkiksi hoitosuunnitelmia ja neuvotteluja pidettäessä [potilaan] tietoja voidaan lu-

van kanssa yhdistää, kun terveydenhuollon puolella mukana on sosiaalipuolen edustaja 

tai toisinpäin.” (JH2) 

Henkilökunnan kesken tiedon jakamisessa korostuvat vertaiset ja lähiesimiehet: ”Ruo-

honjuuritasolla yhteys löytyy potilas/asiakastapausten kautta. Vaikka tieto ei siirry eri re-

kistereihin, asiakkaiden hoitamisen kautta tarvittava tieto tulee hoitohenkilöstölle käyt-

töön.” (JH4) 

Oikeaan paikkaan: Vaikuttavuustiedon jakamisesta puuttuvat rutiinit ja yhteiset toimin-

tatavat, jotka ovat kehittymässä. Tällä hetkellä vaikuttavuuskyselyjen, kuten 15D-mittarin 

tuloksia voidaan kirjoittaa manuaalisesti potilaan yksilötason muihin tietoihin. Tällä het-

kellä sote-ekosysteemissä tapahtuu osaoptimointia, jonka olisi tarkoitus vähentyä vai-

kuttavampaan soteen siirryttäessä.  

”Esimerkiksi, potilas menee perusterveydenhuoltoon ja sitten erikoissairaanhoitoon ja 

takaisin perusterveydenhuoltoon: Ongelma on, jos vaikuttavuutta kehitetään vain erikois-

sairaanhoidossa ja osaoptimoidaan sitä osa-aluetta, vaikka se ei ole potilaan koko hoito.” 

(TH8) 

Tietoa jaetaan entistä avoimemmin. Vielä nykyäänkin tiedosta voi joutua maksamaan, 

mutta aikaisemmin tilanne oli pahempi. ”Tilastokeskus kerää paljon sote-tietoa, mutta 

rahaa pitää liikkua, ennen kuin tietoa saa käyttöön” (JH3) Tiedon avoimempaa jakamista 
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ja helpompaa saatavuutta kansallisista rekistereistä on päämäärätietoisesti kehitetty 

noin kymmenen vuotta.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden välillä tiedon jakamiselle olisi tarvetta, mutta 

usein ei kovin hyviä edellytyksiä. Tietoa ei jaeta säännöllisesti tai vakiintuneilla toiminta-

malleilla ja jakaminen tapahtuu vain asiakkaan tai potilaan luvalla. Hoitoalan ammattilai-

set jakavat tietoa tarpeen mukaan vaihtelevilla tavoilla: ”Taitaa olla kirjekyyhkyä pal-

jon”(JH5) Palvelualueiden johtoryhmässä tilannetietoa voidaan jakaa esimerkiksi talous-

tiedoista.  

”Ei ole olemassa aparaattia sosiaali ja terveyspalveluiden välissä, joka hyödyntäisi mo-

lempien tietoja ja sitä kautta yrittäisi parantaa maailmaa.” (TH6) 

Eräs haastateltava (TH9) kuitenkin kritisoi, että sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa 

yhteisiä asiakkaita on vain noin20%, joten on mietittävä kuinka raskasta integraatiota 

annattaa ylläpitää: ”On ladattu liikaa toiveita, että yhteensaattaminen ratkaisee kustan-

nusongelmia.” 

Oikeaan aikaan: Tietotuotteiden ja -palveluiden kehittyessä tiedon jakaminen mahdol-

listuu entistä oikea-aikaisemmin, useimmin ongelmana on tiedon jakamisen hitaus. Toi-

saalta johtamisessa tarvitaan myös pitkän ajan trenditietoja, mutta ongelmien vuoksi on 

tyydyttävä usein esimerkiksi kerran vuodessa julkaistaviin raportteihin.  

Oikeassa muodossa: Parhaillaan kehittyvät yhdenmukaistuvat kirjaamiskäytännöt ja 

potilastietojärjestelmät helpottavat tiedon jakamista. Tietovarastojen logiikkaa ja integ-

raatioratkaisuita kehitetään, jotta tiedon jakaminen olisi mahdollista ja tieto säilyisi laa-

dukkaana. Monet säädökset, kuten kansainvälinen tautien luokittelujärjestelmä ICD 

määrittelevät tiedon muotoa. Vastaavaa järjestelmää ollaan ottamassa sosiaalipalve-

luissa myös käyttöön. Kehitettävässä tietoaltaassa Tampereella on tarkoitus olla erillinen 

alusta tutkimuskäyttöön, joka mahdollistaa vaikuttavuuteen liittyvät tutkimukset. Erityi-

senä haasteena voi olla pula osaamisesta ja työntekijöistä, kuten data-analyytikoista. 

 

Portinvartijat, tiedon jakamisen nykyisiä esteitä: Eräs suurimmista tiedon jakamisen 

esteistä on nykyinen lainsäädäntö, joka turvaa potilaalle vahvat oikeudet omien tieto-

jensa käytölle ja jakamiselle: ”Potilaskohtaisen tiedon osalta kaikki, kuten tiedon yhdis-

täminen, tapahtuu potilaan luvalla.” (JH2) 

 

Tietojärjestelmät ja tekniikka ovat suuri hidaste tiedon jakamisessa. Esimerkiksi Pegasos 

potilastietojärjestelmästä ei ole mahdollista jakaa indikaattoritietoja tai potilasjoukkoja 
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koskevia tietoja ollenkaan. Toiseksi esimerkiksi, tiedonkulussa Ylöjärveltä Tampereelle 

tietoa saatetaan jakaa PDF-tiedostojen muodossa. Alueelliset erot toimintamalleissa ja 

tiedon jakamisen kulttuurissa ovat jakamisen hidaste. Yleisesti selkeitä toimintamalleja 

ei ole olemassa tai ne kehittyvät jatkuvasti. Kolmannen sektorin osalta tiedon jakaminen 

puolin ja toisin on hyvin satunnaista ilman mitään velvoitteita ja yleisiä toimintamalleja. 

Erot jakamisessa ovat suuria myös esimerkiksi yritysmaailmaan verrattuna: 

 

”Teollisuudessa datan on pakko olla suhtkoht kohdillaan. Terveydenhuollossa tietoa ke-

rätään enemmän tiedon takia ja se laitetaan rekistereihin ilman sen kierrättämistä takai-

sin toimintaan, joka aiheuttaa sen, että data ei ole niin hyvää.” (TH9) 

 

Sosiaalipuolen tiedot koetaan usein olevan hyvin sensitiivisiä (esimerkiksi mielentervey-

teen ja päihteisiin liittyvät tiedot), joka vähentää asiakkaan halukkuutta tiedon jakami-

seen, Moniammatillisien tiimien työskentelyä pidetään yleisesti hyvänä toimintatapana 

myös tiedon jakamisen osalta. Tietojohtamisen kannalta ongelma on kuitenkin haaste 

yhdistellä eri tietolähteitä ja määritellä, että mitä tietoa toimijoilta halutaan.  

 

Tiedon jakamista vähentää myös sanktioiden uhka perusteettomasta tiedon jakami-

sesta, jolloin on kyseessä ”varovaisuusongelma” (TH10). Toisaalta haasteena on myös, 

että osaa palveluista ei osata kunnolla jakaa sosiaali- tai terveyspalveluihin, kuten esi-

merkiksi päihdehuolto ja kotihoito. 

Tiedon jakamisen kehittäminen on yhteydessä myös muiden prosessimallin vaiheiden 

kehittämiseen. Yleisesti tarvitaan muutosjohtamista avoimempaan ja tiedon jakoa salli-

vampaan kulttuuriin. Seuraavaksi kuvataan haastatteluaineistosta nousevia kehityskoh-

teita tiedon jakamisessa. 

Oikeille henkilöille: Asiakkaan itse jakamat tiedot asiointisovellusten kautta helpottavat 

työntekijöiden kirjaamistaakkaa. Moniammatillinen yhteistyö ja tiimit ovat erittäin tärkeitä 

monitahoisten ongelmien ratkaisussa, mutta tiedon tallentamisen, hyödyntämisen ja ja-

kamisen toimintamalleihin tarvitaan panostuksia. 

”Miten tieto kulkeutuu kaikkiin käytettyihin järjestelmiin ja niiltä ihmisille oikein? Miten 

kiinnitetään ihmisen huomio asioihin, joilla on merkitystä ilman, että ihmisen on jatkuvasti 

seurattava ja katseltava dataa eri ohjelmistoista?” (TJ8) 

Oikeaan paikkaan: Haastatteluaineiston perusteella tiedon jakaminen oikeaan paikkaan 

edellyttää eri osapuolten ymmärrystä toimintaympäristöstä, jotta tiedetään kenelle itse 
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pitää jakaa tietoa ja jotta muut voisivat jakaa tietoa oikein. Osaoptimointia pystytään 

myös välttämään tiedon avoimemmalla jakamisella. Sekä Vaikuttavuustiedon että muun 

tiedon osalta jakamista helpottaisivat asiakkaan tai potilaan asiointijärjestelmät, joista 

tiedot saadaan yhdistettyä muuhun tietoon. Yleisesti jakamista helpottaisi yksi maakun-

nallinen sosiaali- ja terveyspalvelut kattava laajan tietoaltaan hallinnoija, joissa kaikki 

hoitoketjuihin liittyvät tiedot saadaan yhdistettyä. 

Oikeaan aikaan: Tiedon jakamista oikea-aikaisesti on kehitettävä tietotarpeiden ja toi-

minnan tason mukaan. Operatiivisessa toiminnassa tiedon jakamisen olisi oltava ylei-

sesti reaaliaikaista, päivittäistä tai kuukausittaista lähiesimiehille. Neljännesvuosittaista, 

kerran puolessa vuodessa tai vuodessa jaettavaa tietoa käytetään usein ylemmässä joh-

dossa. Tiedon jakamisessa tärkeää on tiedon jakamisen helppous. Yleisesti kaivataan 

tuoreempaa tietoa, jonka jakamisen kiihdyttäminen olisi mahdollista tarpeen mukaan esi-

merkiksi pandemian aikana.  

”Rekisterien kerääminen ja muokkaaminen tilastokeskukselta vie monta vuotta. Tämän 

päivän tietoteknisessä ympäristössä kyse pitäisi olla kuukausista tai jopa reaaliaikaista… 

Jos halutaan johtaa niin, että päästään asioiden edelle, on tiedon oltava älyttömän tuo-

retta. Kun pitää tietää mitä tapahtui viime kuussa, 2 vuotta vanha tieto ei auta.” (TH9) 

Vaikuttavuustiedon jakaminen helpottuu todennäköisesti, kun jalostaminen ja varastointi 

ja tietotuotteet- ja palvelut kehittyvät strategisten tavoitteiden mukaisesti. Tiedon päivit-

täminen on usein hidasta: esimerkiksi potilaan hoitoepisoditiedot päivitetään vasta epi-

sodin lopussa. 

Oikeassa muodossa: Yleisiä pelisääntöjä teknologian, tarpeen mukaan joustaville toi-

mintamalleille ja tiedon standardoinnille on edelleen kehitettävä. Toimintakulttuuria pi-

täisi rakentaa ”bottom-up” tyyppiseksi: Ylhäältä alaspäin johtaminen on vanha tapa joh-

taa. Tietojohtamisen voi tuoda käytännön työntekijän tasolle, jolloin kokemuksia ja pa-

lautetta voidaan antaa matalalla kynnyksellä ja siihen reagoidaan nopeasti. 

5.11 Tiedon käyttö 

Tiedon käyttämisessä vallitsevat teknologiat, toimintatavat, normit ja kulttuuri vaikuttavat 

tiedon käyttöön. Vaikuttavuusperusteisen toiminnan kehittämistä tukevat tietämyksen 

luomisen prosessit tulkinnallisissa prosesseissa ja päätöksentekoprosesseissa. Haas-

tatteluaineiston perusteella kulttuuri on kehittymässä hyvään suuntaan vaikuttavuuspe-

rusteisuuden lisäämisessä ja kehittyy edelleen. Päätöksenteon prosesseissa tarvitaan 
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aiempaa enemmän älykästä päätöksentekoa, jonka avuksi tarvitaan tietojohtamista. Tie-

don käyttö tähtää mukautuvaan toimintaa, jonka pääsuunta kohti vaikuttavuusperus-

teista sosiaali- ja terveydenhuoltoa näyttää myös haastatteluaineiston perusteella hy-

vältä: ”Iso laiva kääntyy hitaasti.” (TH10) Tiedon käyttöä tarkastellaan nykytilan ja tiedon 

käytön kehittämisen näkökulmista kahdessa teemassa: Tietämyksen luominen ja sovel-

taminen tulkinnallisissa prosesseissa sekä päätöksenteon prosesseissa 

 

Nykytila: Tietämyksen luominen ja soveltaminen tulkinnallisissa prosesseissa 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa vallitsee yleisesti melko hierarkkinen kulttuuri, jossa ylei-

senä piirteenä voidaan tunnistaa tiedon omistushalua, mutta toisaalta monia esteitä tie-

don käyttämiselle, vaikka halua olisi. Entistä dynaamisemmassa ja nopeammin muuttu-

vassa maailmassa hitaus ja hierarkkisuus eivät ole hyviä asioita, jos ympäristön muutok-

siin halutaan sopeutua. Ongelmaan on kuitenkin havahduttu ja tilanne on kehittymässä 

parempaan suuntaan, joka näkyy esimerkiksi avoimuuden ja alhaalta ylöspäin -johtamis-

tavan kehittämisenä. Tietojohtamisen kulttuurin rakentaminen sote-systeemissä on al-

kanut vasta viime vuosina, ja käsite on tullut tutuksi noin viimeisten 10 vuoden aikana. 

Yritysmaailman piirteitä omaksutaan pikkuhiljaa, kuten liiketoimintatiedon hallinnan kä-

sitteitä (esimerkiksi business intelligence). 

 

”Pikkuhiljaa ihmiset alkoivat innostua, kun huomasivat, että täältähän voidaan saada jo-

tain hyödyllistä [viittaa tietojohtamisen hyödyntämiseen]. Vauhti kasvoi, kun graafiset ja 

dynaamiset ominaisuudet alkoivat tulla ja huomattiin, että voidaan itse tehdä helposti 

analyysejä. Ammattilaiset ovat aina ajatelleet, että faktatietoa tarvittaisiin enemmän. Tut-

kimuksellista otetta ja yliopistollista tutkimusta toivoisin enemmän.”(JH3) 

 

Pirkanmaalla on viime aikoina havahduttu myös tutkimustiedon käytön tarpeellisuuteen 

esimerkiksi innovaatiotoiminnassa ja erityisesti perusterveydenhuollossa. Korkeakouluja 

halutaan ottaa entistä enemmän mukaan toimialat ylittävään yhteistyöhön. Kokeilukult-

tuuria ja ketterämpää kokeilutoimintaa on haluttu edistää, sillä toimintatavat ovat syvään 

juurtuneita. 

 

”200 vuotta on tehty lääketiedettä. Se harvemmin on muutokseen pyrkivää ja kehittävää. 

Kehityksen hyökyaallon harjalla ei kuljeta.” (TH6) 

 

Kustannusten seuraamisen kulttuuri ei ole ollut niin vahvaa julkisissa sote-palveluissa 

verrattuna yksityisiin, koska se ei ole ollut toiminnan kannalta keskeisen tärkeää, joka 
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vaikeuttaa myös kustannusvaikuttavuuden mittaamista. Ymmärrys siitä, miksi tietoa ke-

rätään, on usein puutteellista. Kirjaaminen nähdään välttämättömänä pahana, joka on 

pois hoitotyöstä, jolloin tietämyksen luonti ja hyödyntäminen hankaloituu. Haasteena ny-

kyisessä kulttuurissa ovat lisäksi sanktioiden pelko, jos tietoja yhdistellään vahingossa 

väärin. Myös asiakaslähtöisempi toiminta voi tuntua haasteelliselta, koska perinteisesti 

on totuttu ajattelemaan, että hoitohenkilöt ovat auktoriteetteja ja sanelevat mitä tehdään. 

 

”Ajatus siitä, että potilaille annetaan enemmän valtaa päättää ja osallistua omaan hoi-

toon on vaikea: ajatellaan että eivät he osaa, pysty ja kykene, vaikka potilaat ovat ihan 

tervejärkisiä ihmisiä.” (TH6) 

 

Nykytila: Tietämyksen luominen ja soveltaminen päätöksenteon prosesseissa 

Entistä nopeammin muuttuvassa maailmassa älykäs päätöksenteko korostuu rakenteel-

lisen sijaan. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on paljon tarvetta rakenteelliselle ja rutiinin-

omaiselle päätöksenteolle kuten esimerkiksi näyttöön perustuville ja vaikuttaville hoito-

päätöksille selkeissä hoitotilanteissa. haastatteluaineiston perusteella älykäs päätöksen-

teko korostuu ylemmällä organisaatiossa, kun ympäristön muutoksiin on sopeuduttava 

organisaation laajuisesti.  

 

”Tampereella tehtiin WHO:n pilottitutkimusta sydämenvajaatoiminnan osalta: kerättiin 

dataa ja katsottiin mistä kustannukset koostuu ja mistä ne tulee. Selvityksen perusteella 

huomattiin, että tuskin yksikään potilas meni hoitopolkusuosituksen mukaan, kun esi-

merkiksi ambulanssikuskit eivät tietäneet niistä mitään. Tässä konkretisoitui se, kuinka 

paljon dataa tarvitaan, että hoitopolkuja voidaan ylipäänsä suunnitella ja voidaan seurata 

ja tarttua ongelmiin, jos homma ei menekään suosituksen mukaan.” (TH9) 

 

Päätöksenteon prosesseissa vaikuttavat myös tulkinnallisessa prosessissa vaikuttavat 

kulttuurilliset tekijät, joka saattaa näkyä haluttomuutena älykkääseen päätöksentekoon 

ja totutuista toimintatavoista kiinni pitämiseen, vaikka tiedostetaan, että esimerkiksi tie-

tojohtamista ja vaikuttavuuden mittareita tulisi kehittää: ”Näkemykset ovat usein, kyllä se 

on hyvä näin, älkää koskeko mihinkään.” (TH6) Yleisesti päätöksenteossa pyritään hyö-

dyntämään teknologiaa entistä enemmän. 

 

”Tiedon hyödyntämiseen käytettävää teknologiaa ollaan vasta viimeaikoina kehitetty, 

tunnistettu ja saatu käyttöön. Aikaisemmin manuaalinen työ vaihtuu automatisoituun ja 

tieto kumpuaa esiin hyödynnettäväksi” (TH6) 
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Kehittäminen: Tietämyksen luominen tulkinnallisissa prosesseissa 

Tiedon merkityksestä ja keräämisen syistä viestiminen kaikille työntekijöille heidän työn-

kuvastaan riippumatta olisi tärkeää motivaation kasvattamiseksi. Kulttuuri voi olla kieltei-

nen teknologian mahdollisuuksiin, kun asiat eivät ole vielä mahdollisia, jolloin tarvitaan 

selkeästi viestittyjä tavoitteita ja tietoa. Vaikka tiedon kirjaaminen ei hyödyttäisi ammatti-

laista suoraan, kannattaisi ammattilaisten tietoa lisätä siitä mitä tiedolla on saatu ai-

kaiseksi. Tämän lisäksi tulisi kehittää ”bottom-up” johtamista sekä innovaatio ja kokeilu-

kulttuurin edistämistä käytännössä näkyvällä tavalla. Annetaan ammattilaisille mahdolli-

suus tuoda puutteita esille sallivassa ilmapiirissä. Kulttuuria tulisi kehittää siten että am-

mattilaiset kokevat mielekkääksi tai kannustavaksi kehittää ja optimoida itse omaa työ-

tään sen sijaan, että työ koetaan vain selviytymisenä. 

 

”Eteenpäin menevässä kokeilukulttuurissa nykyään on ihannekulttuurin piirteitä. Jatku-

van parantamisen kulttuurin lisäämisellä saataisiin vielä lisää nopeutta kehittämiseen, 

mentäisiin vielä nopeammalla kehällä.” (TH10) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhdistäminen pehmeästikin aiheuttaa väistä-

mättä vastustusta ja soputumista, mutta pidemmällä aikavälillä se todennäköisesti kan-

nattaa. Asiakasarvon luomisen ihannointia kulttuurin piirteenä tulisi kehittää ja asiakkaan 

palvelemisessa käyttää yhden luukun taktiikkaa. Kulttuurin ja toimintatapojen kehittämi-

sessä tarvitaan muutosjohtajuutta. 

 

Kehittäminen: Tietämyksen luominen päätöksenteon prosesseissa 

Vaikuttavuus muodostuu kompleksisessa systeemissä pitkän aikavälin kuluessa ja se 

vaatii paljon oikeita päätöksiä monella eri tasolla. Älykkäässä päätöksenteossa korostuu 

ennustaminen ja rutiininomaisessa vertailu: niiden mukaisesti on kyettävä käyttämään 

oikeita tietotuotteita ja -palveluita, hankkimaan ja jakamaan tarvittavaa tietoa. Tietotulvan 

keskellä on erotettava oikea tieto väärästä ja silti kyettävä nopeaankin reagointiin, johon 

ohjaavat toimintatavat ja kulttuuri. Toisaalta liian nopea reagointi trendistä poikkeaviin 

asioihin ei kannata, koska muuttujia on paljon: ”Täytyy myös muistaa, että vuodet eivät 

ole veljiä keskenään” (JH2) Tärkeää olisi myös sallia rivityöntekijöille enemmän vastuuta 

ja liikkumavaraa, jotta sopeutuminen ei jäisi vain hienoiksi puheiksi.  

 

Päätöksenteossa dynaamisessa ympäristössä myös sukupolvien väliset erot ovat suu-

ria. Uusien teknologioiden ja liiketoiminnasta tutumpien asioiden sekä tietojohtamisen 

kehittäminen vaativat oikeat henkilöt kehittämään toimintaa ja tekemään päätöksiä. 
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”Tarvitaan uudentyyppisiä johtajia, jotka osaavat hyödyntää tietojohtamista uudella hy-

vällä tavalla, asiakaskunnan tarpeiden ymmärtäminen ja tuotantokoneiston paras mah-

dollinen toiminta.” (JH3) 

 

”Tarvittaisiin vähemmän yksiköitä ja oikeasti kovan ammattitaidon omaavia ihmisiä teke-

mään ratkaisuja. Raaka-ainepuoli pitää saada ensin kuntoon” (TH9) 

 

Myös vaikuttavuusperusteisuuteen pyrkiessä priorisointi tärkeimpiin asioihin on edelly-

tys. Usein vaikuttavinta hoitoa on se, kun hyvin aikaisessa vaiheessa puututaan haitalli-

seen toimintaan. Ensiksi on katsottava mistä näkökulmasta vaikuttavuutta katsotaan ja 

suhteuttaa vaikuttavuuden tavoittelu sen kontekstiin. Pienelläkin määrällä keskeisiä mit-

tareita ja indikaattoreita vaikuttavuuden toteutumisesta voidaan tehdä päätöksiä, mutta 

vain teknologian, tekoälyn ja automaation avulla tietoa yhdistelemällä voidaan päätök-

senteossa ottaa huomioon niin paljon asioita, että päätökset perustuvat parhaaseen 

mahdolliseen tietoon. 

 

”Tiedolla johtamisessakin on ymmärrettävä kokonaisuus, jossa jokin tauti aaltoilee eri 

vaiheissa, toinen menee suoraan huonompaan tai parempaan, jolloin on ymmärrettävä 

mistä on kyse taustalla ja pystyä mittaamaan sitä.” (JH3) 

 

Päätöksenteon eri vaiheissa eli syyseuraus suhteiden kartoittamisessa, ratkaisuvaihto-

ehtojen luomisessa ja arvioinnissa sekä lopulta päätöksessä keskeisintä on lopulta 

saada mahdollisimman suuresta määrästä tietoa tiivistettyä mahdollisimman yksinker-

taisia johtopäätöksi ja visuaalisesti selkeitä näkymiä – edellyttäen että päätöksentekijällä 

on ymmärrystä taustalla vaikuttavista käsitteistä ja prosesseista eli siitä, mitä vaikutta-

vuus ja tietojohtaminen ovat. 

5.12 Mukautuva toiminta 

Haastatteluaineiston perusteella toimintaa mukautetaan ympäristöön sopivaksi monella 

tavalla samalla kun toiminta tuottaa tietoa ja ajatuksia ympäristönsä hyödynnettäväksi. 

Vaikuttavuusperusteisempaan toimintaan pyritään mukautumaan, mutta ei järjestelmäl-

lisesti. Tässä luvussa käsitellään mukautuvan toiminnan nykytilaa kahdessa teemassa: 

sopeutuminen toimintaympäristöön ja vaikuttavuusperusteiseen toimintaan sopeutumi-

nen nykyisin. Kolmannessa teemassa, kehityskohteita vaikuttavuusperusteiseen toimin-

taan mukautumisessa, nostetaan esille kehityskohteita erityisesti vaikuttavuuden näkö-

kulmasta. 
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Sopeutuminen toimintaympäristöön 

Haastattelujen perusteella nykyisiin muutospaineisiin reagoidaan, mutta alueittain vaih-

televasti. Sote-muutos pakottaa muutoksiin tavoitteena toteuttaa koko maahan yhden-

vertaiset palvelut, hoidon kriteerit ja ketä hoidetaan. Samalla pyritään vähentämään osa-

optimointia, keskittämään osaamista ja pääsemään suurtuotannon etuihin. Sosiaali- ja 

terveystietoja yhdistetään Uudellamaalla Apotti -potilas ja asiakastietojärjestelmän käyt-

töönotossa, josta saadaan arvokasta kokemusta ja tietoa myös muille alueille. 

 

”Vaikka pääosin asiat ovat positiivisia, on yksittäisiä negatiivisiä asioita yksittäisille hen-

kilöille, joilla pitäisi olla valmiutta oppia uutta. Ihmisiä yritetään saada tajuamaan hyödyt, 

jotka saavutetaan, kun ihmiset muuttavat omaa toimintaansa jollain tavalla.” (TH8) 

 

Tietojohtamisen termit on kansallisesti tuotu soteen vasta noin 10 vuotta sitten, mutta 

samoista asioista on puhuttu eri nimillä aikaisemminkin. Aluksi oli skeptisyyttä, mutta 

pian huomattiin, että tietojohtamisella saadaan hyviä juttuja aikaan. Oppia otetaan myös 

liiketoiminnasta. Tarve kustannusvaikuttavuun edistämiselle on kova palveluntarpeen 

kasvaessa ja resurssien niukentuessa eikä nykyinen Suomen vahva perustuslaki hel-

pota tilannetta: 

 

”Raha ei ole peruste, jolla jotain asiaa tehdään, vaan taivas on kattona. Tästä kielii eri-

koissairauksien hoidot, jotka saattavat asiakastasolla maksaa 1 miljoonan vuodessa.” 

(JH3) 

 

Vallitsevassa tilanteessa eettisiä pohdintoja ovat, mitä palveluja halutaan turvata. Jotkin 

perusarvot, kuten näyttöön perustuva lääketiede halutaan turvata: ”…ei voida lähteä sille 

linjalle, että tästä [hoidosta] voisi olla apua.” (JH4) Pirkanmaalla kehyskunnat ovat joh-

don tasolla yhteisessä neuvottelurenkaassa ja seuraavat hintoja ja vertailevat onnistu-

misia keskenään ja mukauttavat sen perusteella toimintaansa tavoitteena luoda hoito-

polkuja. Haasteena voi olla helposti saatavilla olevan tiedon perusteella tapahtuva toi-

minnan mukautuminen, eikä kyetä ajattelemaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta: esi-

merkiksi koronan hoidossa mietitään vain tehohoitopaikkoja.  

 

Vaikuttavuusperusteiseen toimintaan mukautuminen nykyisin 

Haastatteluaineiston perusteella vaikuttavuusperusteisuuteen pyritään nykyisin esimer-

kiksi edistämällä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, kehittämällä hoitopolkuja ja 

asiakassegmentointia ja käytännön hoitamisessa esimerkiksi suunnitelmilla ja hoidon 
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väliarvioilla. Kansallisella tasolla esimerkiksi Sitra pyrkii kehittämään ja levittämään mal-

leja vaikuttavuusperusteisesta toiminnasta. Vaikuttavuustutkimukseen panostetaan kan-

sallisesti kohdistamalla merkittävästi enemmän rahaa tutkimukseen ja opetukseen. Pit-

kän aikavälin vaikuttavuuden osoittamiseksi syyseuraus suhteita pyritään selvittämään 

esimerkiksi THL:n avainmittareiden kehityksen kautta. 

 

”Nyt on tapahtumassa iso askel eteenpäin. Yliopistosairaalat saivat budjetista jopa 12 % 

rahaa tutkimukselle ja opetukselle, kun se nykyisin on luokkaa 3 % ja alle.” (JH3) 

 

Pirkanmaalla vaikuttavuutta pyritään kehittämään strategisesti osana laajempaa kehittä-

mistoimintaa, jossa pyritään muun muassa selkeyttämään tiedon hallinnointia ja tietojoh-

tamista. Osaoptimointia tapahtuu erityisesti erikoissairaanhoidon osalta, jossa vaikutta-

vuustutkimukseen ja innovaatiotoimintaan on perinteisesti panostettu enemmän kuin pe-

rusterveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin. Pirkanmaalla tähän on havahduttu ja suun-

taa on korjattu panostamalla uusia TKI-kehittämisen resursseja erityisesti perustervey-

denhoitoon. 

 

Pirkanmaalla toimintamalleja vaikuttavuuden mittaamiseen on kehitteillä, mutta kehittä-

minen ei ole alueellisesti yhtenäistä ja etenee eri tavoilla. Tampereella tietoaltaan kehit-

tämiseen ja tulosyksikkö -malliin kohdistetaan odotuksia, jonka myötä tavoitellaan asia-

kas- ja potilaskohtaisen tiedon keräämistä ja koostamista tuloksellisuuden viitekehyk-

sessä. Muissa Pirkanmaan kunnissa vaikuttavuuden kehittäminen on enemmän tai vä-

hemmän suunnitelmallista. Tampere voi esimerkiksi vetää kuntarajat ylittävää vaikutta-

vuuden tutkimusta, jolloin tieto leviää pieniin kuntiin Tampereen toimiessa veturina. 

 

”Pyritään kohti tulosyksikkö mallia, jossa saataisiin työntekijää ja seuraavana steppinä 

asiakasta kohden vietyä tietoa järjestelmään ja koostettua sitä niin sanotusti alhaalta 

ylös.” (TH10) 

 

Vaikuttavuusperusteisuuteen siirtymisessä ammattitaitoiset työntekijät edistävät vaikut-

tavuuden syntymistä. Erityisesti sosiaalipuolen asiakkaiden pysyminen palveluissa vaatii 

hoitomyönteisyyden ja potilaan motivaation säilyttämistä, johon ammattilaiset vaikuttavat 

omalla ammattitaidollaan. 
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Kehityskohteita vaikuttavuusperusteiseen toimintaan mukautumisessa 

Vaikuttavuusperusteiseen toimintaan mukautuminen vaatii kärsivällisyyttä: ” Hanskoja ei 

saa lyödä tiskiin vaikka asiat ovat haasteellisia” (JH5) Kun vaikuttavuusperusteisen sys-

teemin kehittyessä kentältä saadaan tarpeeksi tietoa, voidaan sisään kutsua vain henki-

löt, jotka automatisaatio luokittelee kriittisiksi. Haastatteluaineiston perusteella sairauksia 

ja ongelmia ennaltaehkäisevä toiminta on tärkeää kustannusvaikuttavuuden lisää-

miseksi. Ennaltaehkäisyssä tärkeää on vertaistuki, jossa kolmannen sektorin palvelut 

ovat usein keskeisessä asemassa. 

 

”Tärkeä asia on vertaistuki, joten on pakko ottaa järjestöt mukaan. Vertaistuki suojelee 

esimerkiksi masennukselta. Mitä väliä, jos sydän toimii, mutta mies masentuu ja mies ei 

toimi. Oleellista on kokonaisuus ja miten potilaasta saadaan esimerkiksi työkykyinen 

kansalainen.” (TH9) 

 

Vaikuttavuustutkimusta on edistettävä edelleen osana TKI-toiminnan kehittämistä erityi-

sesti perusterveydenhuollossa: ”Pihvi on, että peruspalveluihinkin pitää rakentaa yhtä-

läiset rakenteet tutkimus, koulutus ja innovaatiotoiminnalle, kuin on erikoissairaanhoidon 

puolella” (JH3) Nykyisiä tutkimuslupakäytäntöjä olisi syytä tehostaa, niin että luvat tieto-

jen yhdistämiselle esimerkiksi laajoissa vaikuttavuustutkimuksessa toimitettaisiin nope-

asti ja asiointi tapahtuisi kokonaan digitaalisten palveluiden avulla. 

 

”Ollaan pitkästi 2000-luvulla ja eettisessä [toimikunnassa] pohditaan, voidaanko suostu-

mus antaa sähköisesti, tämä on aivan käsittämätöntä. Pitäisi sanoa, että paperinen ei 

enää kelpaa.” (JH3) 

 

Vaikuttavuusperusteisen toiminnan tueksi on välttämätöntä olla kokoelma tietojohtami-

sen työkaluja sekä osallistaa ja palkata uutta sukupolvea toiminnan kehittämiseen. Asi-

akkaista iso osa on varsin kykeneviä hoitamaan asioita sähköisesti, mutta vanha am-

mattikunta on huono päästämään irti vanhasta. On uskallettava avautua muutoksille ja 

tehtävä yhteistyötä, jotta vaikuttavuutta voidaan rakentaa. ”Tehottomuuden huipentumaa 

on, kun kaikki ovat omissa poteroissaan” (TH6).  

 

Asiakaskeskeisempää kulttuuria tulisi edistää osana vaikuttavuusperusteisuutta: ”Palve-

lujärjestelmää pitää todella ravisuttaa: asiakas tulee saada ohjaajan paikalle.” (JH3) Kult-

tuurin kehittämisessä tarvitaan muutosjohtajuutta. Erään haastateltavan (TH8) mukaan 

kulttuuria voidaan muuttaa hitaasti yleisten muutosjohtamisen vaiheiden kautta, joita ku-

vailtiin olevan seuraavat vaiheet: Aluksi esitetään ylätason hyödyt ja perustellaan hyöty 
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yksilölle, seuraavaksi esitetään, miten yksilön pitää itse muuttaa toimintaansa, kolman-

tena tarjotaan tietoa ja tukea, jotka motivoivat ja muodostavat tunteen asioiden onnistu-

misesta ja viimeisenä muutos leviää entistä nopeammin sosiaalisen vuorovaikutuksen ja 

paineen alla. 

 

Vaikuttavuusperusteiseen toimintaan mukautumisessa on erityisesti katsottava tietojoh-

tamisen mallin muiden vaiheiden toteutumista ja kehityskohteita. Mukautuminen vaikut-

tavuusperusteiseen toimintaan on käytännössä sitä, mihin vaikuttavuusperusteisen stra-

tegian kautta ohjataan vaikuttavuustiedon käytössä ja keräämisessä vallitsevien toimin-

tamallien ja kulttuurin ohjaamina. Käytännössä ihannetila, jossa vision ja strategian mu-

kaisesti edistetään kaikkia tarpeellisia toimenpiteitä ei toteudu, vaan tietojohtamisen pro-

sessimallin vaiheiden välillä on katkoksia ja ristiriitoja. Nykyinen suunta kohti vaikutta-

vuusperusteisuutta on haastatteluaineiston perusteella oikea, mutta erityistä vaikutta-

vuusperusteista strategiaa ei ole vaan vaikuttavuutta kehitetään osana kokonaisuutta. 

Hyvät aikomukset on kuitenkin haasteellista saada toteutumaan käytännössä asti. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET SOSI-
AALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄ-
JILLE 

Tässä luvussa vedetään yhteen tutkimuksen tulokset. Tämän tutkimuksen tavoitteena 

on analyyttisen viitekehyksen ja teorian pohjalta tutkia tietojohtamisen hyödyntämistä 

vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjän tasolla: miten vaikutta-

vuusperusteisuus ja tietojohtamisen hyödyntäminen nykyisin toteutuu ja miten toimintaa 

voitaisiin kehittää sekä tuottaa suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksessa ke-

rätty haastatteluaineisto on yhtä haastattelua lukuun ottamatta peräisin Pirkanmaalta, 

joten yleistettävyys kansallisesti ei ole mahdollista ilman lisätutkimusta tai jotkin asiat 

voivat olla alueellisesti eri tavalla.  

6.1 Vaikuttavuusperusteisen tietojohtamisen prosessimallin 
kokoaminen 

Yleisesti vaikuttavuus ja tietojohtaminen nähtiin molemmat haasteellisina ja laajoina, 

mutta tärkeinä aihepiireinä, joihin on useita tulokulmia ja tasoja. Vaikuttavuus ei ole vielä 

yhtenäisesti ymmärretty termi edes ylemmän johdon tasolla, mutta käsite on paljon pu-

huttu. Pääosin vaikuttavuus nähtiin olevan luvussa 2 määritellyn kaltaista terveyshyötyä 

(Katso esimerkiksi Porter 2010) sekä usein yhteydessä myös kustannuksiin. Systeemi 

ja kompleksisuusteoreettinen ote vaikuttavuuden ja tietojohtamisen teoreettisessa tar-

kastelussa avasi vaikuttavuuden syntymisen mekanismia systeemissä, jossa on useita 

erilaisia tasoja ja tietovirtoja (Lilrank et al. 2019; Sturmberg et al. 2014; Laihonen 2009). 

Tasoja on sekä vaikuttavuuden tarkastelussa ja syntymisessä vaikuttavuusketjun mukai-

sesti (Pitkänen et al. 2018; Stiftung 2010), että tiedon tasoissa (Rowley 2007).  

 

Haastatteluaineistossa tietojohtamisen määrittelyssä korostettiin sen olevan ajantasai-

sen tiedon käyttöä oikeisiin käyttötarkoituksiin esimerkiksi päätöksenteon ja operatiivisen 

toiminnan tueksi. Tietojohtamisen taso koettiin yleisesti keskinkertaiseksi, mutta suuntaa 

kehittämisessä pidettiin hyvänä ja alueellisesti kehittämistä tehdään käytettävissä ole-

vien resurssien mukaan. Kuvassa 17 esitetään yhteen kuvaan asetettuna tässä tutki-

muksessa tietojohtamisen prosessimallin vaiheisiin nousseet keskeiset asiasisällöt tut-

kimusaineistosta. Kuva toimii selkeänä jäsennyksenä ja tutkimuksen yhteenvetona luki-

jalle, mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon johtajille, jotka kehittävät vaikuttavuuspe-

rusteisuutta ja kaipaavat siihen mallia. 
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Vaikuttavuusperusteisen vision ja strategian painopisteet 

Arvot,      Asiakaskeskeisen toiminnan kehittäminen,   
 Asiakasvirtaukset ja segmentointi  Laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen,  
 Palveluntuottajien yhteistyö  Tietojohtaminen,     
 Johtamiskulttuuri,    Toiminnan priorisointi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 17. Vaikuttavuustiedon johtamisen ja hallinnan viitekehys sosiaali- ja tervey-
denhuollossa  

Vaikuttavuustiedon jalosta-
minen ja varastointi 

• Tietojärjestelmät 

• Asiointialustat 

• Integraatioalustat 

• Tietokannat 

• Tiedon määritykset 

• Kirjaamiskäytännöt 

• Yhteentoimivuus 

• Yhteiset työtilat 
 

Vaikuttavuuden mittarit ja indikaattorit

PROM ja PREM + Kliinisiä mittareita + toiminnan mittareita + kustannukset = kustannusvaikuttavuus

Vaikuttavuustiedon  
hankinta 

• Oikeat tietolähteet 

• Oikeat hankinnan me-
netelmät 

• Ajantasainen tieto 
 
 
 
 
 
 

Vaikuttavuustiedon  
tarpeet 

• Asiakkaat ja vertaiset 

• Vertailutiedot 

• Kustannukset 

• Laatu ja vaikuttavuus 

• Säädökset ja lait 

• Priorisointiperusteet 

• Strateginen tieto 

• Teknologiat 

• Suoriutuminen 

Vaikuttavuustiedon hallin-
nan palvelut ja teknologiat 

• Ajallinen perspektiivi 

• Yksityiskohtaisuus vs. 
yleisyys 

• Vastaavatko tietotarpei-
siin? 
 
 
 

Vaikuttavuusperusteisuu-
teen mukautuva toiminta 

• Toimintaympäristön 
tunnistaminen 

• Sopeutuminen 

• Muiden vaiheiden ja 
strategian mukainen 
kehittäminen 

• Asiakaskeskeisyys 

• Jatkuva mittaaminen 
 

Vaikuttavuustiedon  
käyttö 

• Organisaation oppimi-
nen 

• Kulttuurit ja arvot 

• Rutiininomainen ja äly-
käs päätöksenteko 

• Tiedon hyödyntäminen 

 
 
 
 

Vaikuttavuustiedon  
jakaminen 

• Portinvartijoiden tun-
nistaminen 

• Oikeille henkilöille 

• Oikeaan paikkaan 

• Oikeaan aikaan 

• Oikeassa muodossa 
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Jääskeläinen et al. (2020) esittämä ja tässä tutkimuksessa hyödynnetty tietojohtamisen 

prosessimalli toimii tutkimuksen perusteella hyvänä selkärankana, kun tietoa halutaan 

kerätä erilaisista näkökulmista siten, että näkökulmat ovat toisiinsa linkittyneitä ja muo-

dostavat keskenään yhtenäisen kokonaisuuden. Vaikuttavuuden edistämistä ei ole 

aiemmin tutkittu Choon tai Jääskeläinen et al. tarjoaman mallin avulla. 

 

Vaikuttavuustiedon johtamisen ja hallinnan viitekehyksessä tietojohtamisen prosessi-

mallin vaiheet voidaan nimetä kuvassa 17 esitetyllä tavalla. Vaikuttavuusperusteinen vi-

sio ja strategia sekä niiden mukaisesti asetettu vaikuttavuuden mittaristo ovat haastatte-

luaineiston sekä teoreettisen taustan mukaisesti tärkeimmät ensimmäiset kehitysvai-

heet. Visio ja strategia ohjaavat myös mallin muita vaiheita, jotka ovat vaikuttavuuspe-

rusteisen kehittämisen kontekstissa vaikuttavuustietotarpeiden tunnistaminen, vaikutta-

vuustiedon hankinta, vaikuttavuustiedon jalostaminen ja varastointi, vaikuttavuustiedon 

hallinnan palvelut ja teknologiat, vaikuttavuustiedon jakaminen, vaikuttavuustiedon 

käyttö, sekä vaikuttavuusperusteiseen toimintaan mukautuminen. Nämä vaiheet ovat 

Choon (2002, s. 23-58) mallin mukaisesti toisiaan vahvistavassa vuorovaikutussuh-

teessa eikä niille voida määrittää tarkkaa järjestystä.  

6.2 Tietojohtamisen prosessimallin vaiheiden keskeiset tulok-
set ja suositukset toiminnan kehittämiselle 

Tutkimuksen tuloksissa luvussa 5 kuvataan, miten tietojohtamisen prosessimallin eri vai-

heet toteutuvat haastatteluaineiston perusteella tällä hetkellä. Tässä alaluvussa noste-

taan esille keskeisimmät pääkohdat ja suositukset vaikuttavuusperusteisen toiminnan 

edistämiselle. Kokonaisuutena malli tarjosi hyvän viitekehyksen aineiston keräämiselle, 

koodaamiselle ja luokittelulle tutkimuksen suorittamiseksi. Empiirinen tutkimus ei keskit-

tynyt mallin hyödyllisyyden arviointiin itsessään vaan tarkoituksena oli tuottaa tietoa pro-

sessimallin tarjoamassa viitekehyksessä.  

 

Vaikuttavuusperusteinen visio ja strategia  

Visio ja strategia nähdään tärkeimpinä ensimmäisinä vaikuttavuusperusteiseen toimin-

taan siirtymisen elementteinä (Pitkänen et al. 2018; Porter & Lee 2013; Porter 2009;) 

Yhtenäistä visiota vaikuttavuusperusteisen toiminnan kehittämiselle ei kuitenkaan tun-

nistettu. Vaikka kansallisella tasolla yleinen visio ja tavoitteet on olemassa, alueellisesti 

noudatetaan siitä tarkennettuja alueellisia visioita ja strategioita. Vision, ja erityisesti stra-

tegian, ymmärtämisessä tärkeää on muistaa näiden tarkentuminen tultaessa kansalli-

selta tasolta toiminnan järjestäjän ja aina palveluiden tuottajan ja toiminnan tasolle 
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saakka. Tietojohtamista kehitetään hieman järjestelmällisemmin painotuksien ollessa 

tiedonkäytön automatisoinnissa ja hankinnassa eri lähteistä sekä hyödyntämisessä eri 

tasoisen toiminnan tukena. Tällä hetkellä keskeisimmiksi haasteiksi vaikuttavuusperus-

teisen soten vision ja strategian luomisessa tunnistettiin olevan vaikuttavuuden ym-

märtäminen yhtenäisellä tavalla, vaikuttavuuden mittaaminen (resurssit painottuvat 

nykyisin, mittareiden hyödynnettävyys, riskienhallinta tietojen yhdistelyssä), vaikutta-

vuuden syntymisen nykyiset esteet (resursointi, ajanpuute ja yhteisten toimintamal-

lien puute) ja vaikuttavuusperusteisuuden soveltaminen käytännössä (yhtenäisen 

nykyisen strategian puute, kansainväliset teoriat eivät ole suoraan sovellettavissa) 

 

Vaikuttavuusperusteisen teorian taustalla on hyviä aikomuksia, mutta strategiat vaativat 

kuitenkin paljon monien alueellisten erityispiirteiden huomioimista kompleksisessa 

ekosysteemissä. Nykyinen alueellinen strategia Pirkanmaalla ei tavoittele vaikuttavuus-

perusteista toimintaa tarpeeksi järjestelmällisesti alaspäin johdettuna. Tällä hetkellä tie-

dostetaan, että kustannuksia pitäisi vähentää, mutta strategiat ovat hajanaisia ja voivat 

painottua tietojohtamisen kehittämiseen, joka on toki merkittävä painopiste myös vaikut-

tavuusperusteisuuden kannalta. Strategian kehittämiseksi tuli paljon ideoita, joita on luo-

kiteltu oheiseen taulukkoon 15 suhteessa teoriaan. 

Taulukko 15. Tunnistetut strategiset kehittämiskohteet 

Teoria  
(Pitkänen et al. 2018; 
Porter & Lee 2013; Porter 
2009) 

Tunnistetut strategiset kehittämiskohteet 

1. Yhteistoiminnallisten 
yksiköiden organisointi 

Palveluntuottajien yhteistyö 

• sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyön lisääminen asteittain 

• Ekosysteemiajattelun kehittäminen 
 

Toiminnan priorisointi 

• Moniongelmaisiin kohdistettujen palveluiden kustannusvaikut-
tavuuden kehittäminen ensin (verkostoasiakkuudet) 

• Ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen palvelut 

• Ihmisten vastuuttaminen omasta hoidosta 

• Tietojohtamisen kehittäminen 
 

2. Vaikutusten ja kustan-
nusten mittaaminen poti-
laskohtaisesti ja kustan-
nusten kohdistaminen 
palveluketjuittain. 

Asiakaskeskeisen toiminnan kehittäminen 

• Hoitopolkujen kehittäminen 

• Asiakkaiden tunnistaminen läpi polun ja kaiken tiedon kokoa-
minen 

• Yhden luukun periaate 

• Asiakastyytyväisyyden ja kokemuksien mittaaminen 
 

Asiakasvirtaukset ja segmentointi 

• Asiakassegmenttien määrittely 

• Segmenttien mukaiset hoitopolut 
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• Hoidon jatkuvuuden kehitys 
Laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen 

• Vaikuttavuutta mitataan yhdessä laadun kanssa 

• Laaturekisterien käyttöönotto 

• Vaikuttavuusperusteinen kilpailutus 
Vaikuttavuuden päämittamittarien (selkeät, tarpeeksi yksinker-
taiset) määrittely ja käyttöönotto eri tasoille 
 

3. Terveydenhuolto-jär-
jestelmän yhtenäistämi-
nen 

Johtamiskulttuuri 

• ”Bottom-up”- johtamistavan kehittäminen 

• työntekijöiden palautemahdollisuuksien kehittäminen ja niihin 
reagointi 
 

Arvot 

• kansallisesti yhtenäiset, tasavertaiset, ja kattavat peruspalve-
lut  

• Ennaltaehkäisevät ja näyttöön perustuvat palvelut 

• kehittämisen kulttuurin kehittäminen 
 

4. Palvelunjärjestäjien 
vastuualueiden kasvatta-
minen 

Sotemuutos määrittelee uudet hyvinvointialueet, joka pakottaa pal-
veluiden järjestäjät toiminnan uudelleenorganisointiin.  
 

5. Informaatioteknolo-
gian monipuolinen hyö-
dyntäminen 

 

Tietojohtamisen kehittäminen 

• Digitaalisuus,  

• Henkilöstöhallinnan tietojohtaminen,  

• Semanttinen ja tekninen yhteentoimivuus, 

• Tietoaltaat ja järjestelmäintegraatiot 

• Tekoäly, automaatio ja tiedonlouhinta, myös tekstimuotoisen 
tiedon käsittely 
 

Haastatteluaineistosta nousseet strategiset kehityskohteet ovat pääosin linjassa teori-

asta nousseille kehityskohteille. Nykyisiä strategioita voitaisiin kehittää taulukossa 18 nä-

kyvien tavoitteiden suuntaan. 

 

Vaikuttavuuden mittaaminen 

Vaikuttavuuden mittaaminen on sekä kansallisesti että kansainvälisesti kehitysvai-

heessa (Pitkänen et al. 2018). Haastatteluaineiston ja teorian perusteella maailmalla ja 

Suomessa on kuitenkin kehitetty mittareita ja mittaristoja järjestelmällisesti useiden vuo-

sien ajan, mutta kehittäminen ja aito hyödyntäminen nähdään silti olevan vasta alkuvai-

heessa. Nykyisin todellisia vaikuttavuuden mittareita on vähän ja vaikuttavuuden mittaa-

minen on painottunut erikoissairaanhoidon tieteellisiin tutkimuksiin. Vaikuttavuuden mit-

tareiksi koetaan tällä hetkellä usein virheellisesti yksinään toiminnan, talouden tai laadun 

mittareita, joita toki tarvitaan kokonaisvaltaisessa mittaristossa. Kuitenkin myös PROM- 

ja PREM-mittareiden hyödyntämistä osana kokonaisvaltaista mittaristoa kehitetään. 
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Haastatteluaineiston perusteella keskeisimmät haasteet mittareiden kehittämisessä tun-

nistettiin olevan kompleksisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden suuri hajonta, 

mittareiden erilaisiin tarkoituksiin tai yleiseen käyttöön soveltuvuus ja validiteetti, mitta-

rien yhdistäminen mittaristoksi valtavasta määrästä tietolähteitä, resursointi mittarien 

käyttöönotolle sekä pitkällä aikavälillä muodostuvan vaikuttavuuden mittaaminen. Stra-

tegisen tavoitteen mukaisesti tulisi suunnitella yhtenäisiä palveluketjuja, joissa hyödyn-

nettäisiin mahdollisimman standardoituja mittareita. 

 

Haastateltavien kehitysehdotuksien mukaisesti mittaamista pitäisi kehittää kohti mittaris-

toja, jotka yhdistävät useita näkökulmia. Erityisesti kaivattaisiin yleistä vaikuttavuuden 

mittaria asiakasvaikutuksien mittaamiseen (PROM- ja PREM-mittarit), joista nykyisin 

15D-mittaria pidetään parhaana, mutta siinäkin on heikkouksia, kuten soveltuvuus päih-

depalveluihin. Mittaristoon tarvitaan mukaan myös ei-kokemuksellisia mittareita, joita 

ovat kliiniset sekä talouden ja toiminnan mittarit, jotta kustannusvaikuttavuutta voidaan 

mitata asiakas tai potilaskohtaisesti palveluketjutasolla. Haastateltavilla ei juuri ollut ko-

kemusta muista mittareista, kuten EQ-5D, SF-36/RAND-36 tai EUROHIS-QOL soveltu-

vuudesta tai PROMIS-työkalun käytöstä (katso Nilsson et al. 2016; Schiavolin et al. 

2015), joten niiden soveltuvuutta voi olla syytä tarkastella. 

 

Vaikuttavuustiedon tarpeet ja hankinta 

Haastatteluiden perusteella tietotarpeet nousevat kohdatuista ongelmista ja strategisista 

tavoitteista. Choon (2002, s.24-26) mukaisesti monitulkintaisia tekijöitä pyritään ymmär-

tämään: vaikuttavuusperusteisen toiminnan keskiössä on tieto, jota tarvitaan useilla ta-

soilla ja eri muodoissa. Tällä hetkellä vaikuttavuusperusteisen toiminnan tietotarpeita ei 

ole osattu määritellä kovin selkeästi. Tietoa vaikuttavuusperusteisen soten järjestä-

miseksi kaivataan haastatteluiden perusteella erityisesti seuraavista aiheista: asiakas-

ymmärrys ja yhteistyö, vertailutiedot, kustannukset, laatu ja vaikuttavuus, lainsäädäntö 

ja standardit, toiminnan priorisointiperusteet, strategista päätöksentekoa tukeva tieto, 

teknologiat ja toiminnan tason suoriutuminen. Tiedon tarpeissa sekä myös hankinnassa 

keskeistä on tiedon oikea-aikaisuus ja yksityiskohtaisuus käyttötarkoitukseen nähden. 

Vaikuttavuuteen liittyen tunnistettiin seuraavia tietotarpeita: vaikuttavuuden tasot ja nä-

kökulmat, millä aikavälillä vaikuttavuus muodostuu, kuinka pitkän ajan vaikuttavuudesta 

saadaan tietoa sekä tarvittavat vaikuttavuuden mittarit.  

 

Tiedon hankinnassa keskeistä ovat oikeiden tietolähteiden tunnistaminen ja oikeat tie-

don hankinnan menetelmät ja lähteet. Tällä hetkellä vaikuttavuustietoa ei saada järjes-

telmällisesti mistään lähteestä vaan vaikuttavuustiedon kaltaista tietoa koostetaan usein 
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työläästi eri järjestelmistä ja kootaan parhaimmillaan analytiikkatyökalulla, kuten Power 

BI: llä, mutta usein esimerkiksi Excelin avulla. Ylempi johto saa usein säännöllisiä raport-

teja tai pyytää niitä tarpeen mukaan. Usein kuitenkin kaivataan ajantasaisempaa tietoa. 

Valtava määrä tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimimattomuus ovat keskeisimpiä haas-

teita tiedon hankinnalle. Muita haasteita tunnistettiin olevan kolmannen sektorin erilli-

syys, tiedon hankinnan laatu, selkeiden toimintamallien puute, vaikuttavuustiedon saa-

tavuus, vertailutiedon saatavuus ja ympäristön jatkuvan muutoksen aiheuttamat haas-

teet. Choon mukaan (2002, s. 30-32) suunnitelmallisuus ja jatkuva tiedonlähteiden arvi-

ointi on tärkeää tietotulvan keskellä, mutta näyttäisi, että tiedonhankinnan prosesseissa 

olisi tältä osin kehitettävää. Haastatteluiden perusteella tietotarpeiden ja tiedon hankin-

nan ihannetilassa vaikuttavuudesta olisi tarjolla selkeitä visualisoituja koosteita helposti 

saavutettavissa.  

 

Vaikuttavuustiedon jalostaminen ja varastointi 

Tiedon hallinnan prosessimallin keskiössä on tiedon jalostaminen ja varastointi, joka si-

too yhteen useampia mallin muita vaiheita (Choo 2002, s. 33). Puutteet tiedon jalosta-

misessa ja varastoinnissa vaikuttavat väistämättä muihin vaiheisiin. Haastatteluiden pe-

rusteella nykyisin sosiaali- ja terveyspalveluissa yksin Pirkanmaalla käytetään satoja eri 

tietojärjestelmiä, joista asiakas- tai potilastietojärjestelmiäkin on kymmeniä. Perinteisesti 

sosiaalipalveluissa, erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa on eri järjestel-

mät, joiden välillä tieto ei liiku. Usein vanhoja järjestelmiä ei myöskään voida järkevällä 

tavalla nykyaikaistaa modernin tietojohtamisen tarpeisiin. Tietojärjestelmiä kuitenkin kar-

sitaan ja alueellisesti otetaan käyttöön laajempia järjestelmiä, kuten alue Pegasos. On-

gelmaa ratkotaan myös uudella teknologialla kehittämällä muun muassa tiedon integ-

raattioalustaa (Pirkanmaalla UNA) sekä alueellista tietoallasta. Tietojohtamisen kehittä-

mistä on viime vuosina resursoitu voimakkaammin ja uusia teknologioita, kuten ohjel-

mistorobotiikkaa ja tekoälyä pyritään hyödyntämään turhan työn poistamisessa, digitali-

soimisessa ja automatisoinnissa.  

 

Haastatteluista nousi selkeästi, että nykyinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa 

säätelevä lainsäädäntö on merkittävä hidaste tietojohtamiselle ja vaikuttavuusperustei-

suudelle: tiedon yhdistäminen ja kokoaminen olisi teknisesti mahdollista nykyistä tehok-

kaammin, vaikka rajapinnoissa järjestelmien välillä onkin kehitettävää. Tietoja yhdistele-

vää vaikuttavuustutkimusta varten tarvitaan sujuvia ja nopeita prosesseja sekä yleisesti 

tiedon avoimuutta on kehitettävä. Toisaalta Choo (2002, s. 34-35) korostaa tietoturvan 

merkitystä, joka erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa on keskeisen tärkeää. Tieto-

turva, potilaan yksityisyys ja potilasturvallisuus on aina huomioitava  
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Haastatteluiden mukaan nykyisissä järjestelmissä ei ole erityisesti vaikuttavuusperus-

teista toimintaa tukevia toiminnallisuuksia. Vaikuttavuusperusteisuuden kehittämisen nä-

kökulmasta keskeisiä kehittämiskohteita tunnistettiin olevan seuraavat: 

•  Asiakasvaikutuksista kertovat PROM- ja PREM-mittarit tulisi ensimmäisenä yh-

distää järjestelmien piiriin ja mahdollistaa yhdistäminen muihin tietoihin esimer-

kiksi potilaskäyttöliittymän (esimerkiksi Oma Tays) avulla. Vaikuttavuustiedon ke-

rääminen osin ammattilaisen, osin asiakkaan tai potilaan toimesta. 

• Asiakkaiden tai potilaiden asiointijärjestelmien kehittäminen ja integroiminen mui-

hin järjestelmiin. Olemassa olevia kannattaa hyödyntää, kuten OmaKanta tai Pir-

kanmaalla Oma Tays. 

• Kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen ja rakenteellisen tiedon keräämisen kehit-

täminen: parantaa työtyytyväisyyttä sekä asiakkaan ja potilaan kohtaamiseen tar-

vitaan myös enemmän aikaa. 

• Semanttinen ja teknologinen yhteentoimivuus: yhteisten tiedon- ja metatietojen 

määrityksien sekä teknologisten standardien kehittäminen. Mahdollisesti uuden 

XDS-tietokantateknologian käyttöönotto. Hoitojen yksilökohtaisten vaikuttavuus-

poikkeamien automaattinen tunnistaminen. Selkeiden ohjeistuksien luonti ja le-

vittäminen.  

• Tietoallasteknologiaan resursointi: nopea kehittäminen ja käyttöönotto toisi kus-

tannussäästöjä heti kun vaikuttavuutta päästään todella tutkimaan 

• Moniammatillisten tiimien työskentely yhdessä mieluiten fyysisesti samoissa ti-

loissa. Työhyvinvointiin ja asioiden perustelemiseen tulee käyttää resursseja: hy-

vinvoivat työntekijät ovat vaikuttavampia. 

Choon (2002, s. 37-38) korostama tietovarastojen helppo hallittavuus ja saavutettavuus 

eivät toteudu nykyisin riittävällä tasolla Pirkanmaan näkökulmasta. Choon (2002, s. 34-

37) mukaan tärkeää on mahdollisuus tiedon jalostamiseen ja ratkaisun joustavuus, jol-

loin tiedonhallintaratkaisu kykenee muun muassa tallentamaan ja käsittelemään monen-

tyyppistä tietoa, tukemaan monenlaisia tietonäkymiä, linkittää toiminnallisesti tai loogi-

sesti toisiinsa liittyvää tietoa sekä mahdollistaa kadonneen tiedon etsiminen: uusien in-

tegraatioteknologioiden, kuten UNAn ja tietoaltaan kehittäminen ja käyttöönotto tukevat 

näitä yhdistettyinä visualisointityökaluihin.  
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Vaikuttavuustiedon hallinnan palvelut ja teknologiat 

Tietotuotteet ja palvelut ovat usein niitä teknologioita ja tietojärjestelmiä, joita muut vai-

heet, erityisesti tiedon jalostaminen ja varastointi hyödyntävät (Choo 2002, s. 39-42), 

mutta myös toiminnan raportteja ja tietotyökaluja. Niitä on valtava määrä, mutta oleellista 

on hahmottaa, että kompleksisessa systeemissä erilaiset teknologiat ja tiedon muodot 

tarjoavat eri tasoista tietoa ajallisesti eri perspektiivien tarpeisiin sekä yksityiskohtaisiin 

ja yleisiin ongelmiin. Organisaatiossa voikin toiminnan tasosta ja tarkoituksesta riippuen 

olla tarpeen tarkastella, voiko nykyiset tietotuotteet- ja palvelut vastata tunnistettuihin tie-

totarpeisiin: Erilaiset tietotarpeet voivat määritellä niihin sovellettavia tietotuotteita ja pal-

veluita.  

 

Haastatteluiden perusteella tunnistettiin erilaisia tietotuotteiden ja -palveluiden luokkia, 

jotka ovat asiakaspalautteet, henkilökohtaisen terveystiedon järjestelmät (PHR), integ-

raatio ja tietokantateknologiat, johdon ja talouden raportit, perus tietotyökalut, kansalliset 

rekisterit, potilas- ja asiakastietojärjestelmät, tiedon koostamisen ja visualisoinnin työka-

lut sekä toimintaa tukevat tietojärjestelmät. Yleisesti tarvetta olisi tietotuotteille ja -palve-

luille, jotka vastaisivat vaikuttavuustiedon tarpeisiin nykyistä paremmin.  

 

Vaikuttavuustiedon jakaminen 

Tiedon jakamien tapahtuu muiden vaiheiden tukemana, jossa tavoitteena on yhdistää 

tiedon tarve tarvitsijaan oikein. Tieto pitää siis jakaa oikeille henkilöille, oikeaan paikkaan, 

oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa, jonka lisäksi tiedon jakamisen esteinä voidaan 

tunnistaa ”portinvartijoita” (Choo 2002, s. 42-43)  

 

Tiedon jakamisen portinvartijoita eli nykyisiä esteitä tunnistettiin haastatteluiden perus-

teella olevan:  

• Lainsäädäntö ja potilaan oikeudet 

• Tietojärjestelmien ja teknologian kehittymättömyys 

• Alueelliset erot toimintamalleissa ja jakamisen kulttuureissa 

• Varovaisuusongelma estää tiedon hyödyllistä jakamista: sanktioita vahingossa 

väärin yhdistetystä tiedosta pelätään.  

• Asiakas tai potilas ei välttämättä halua omia tietojaan yhdistettävän (erityisesti 

sosiaalipuoli) 
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Vaikuttavuusperusteisen tiedon jakamisen kehittämiseksi haastatteluaineistosta tunnis-

tettiin seuraavia piirteitä: 

• Oikeille henkilöille: Organisaation huipulla olevat tarvitsevat enemmän trendi-

tietoa, kun taas operatiivisessa toiminnassa korostuu reaaliaikainen tieto. Auto-

maattista jakelua tulisi kehittää sosiaalisen haavoittuvan tiedonjakamisen sijaan, 

vaikka moniammatillinen yhteistyö on myös tärkeää. Asiakkaan itsekirjaaminen 

esimerkiksi asiointisovelluksen kautta helpottaa henkilökunnan työtaakkaa. 

• Oikeaan paikkaan: Vaikuttavuustiedon jakamiselle tarvitaan yhtenäiset toimin-

tamallit ja jakamisen kulttuurin on kehityttävä entistä avoimemmaksi erityisesti 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden välillä sekä tiedon hallinnointia tulisi 

keskittää. 

• Oikeaan aikaan: Mitä lähempänä operatiivista tasoa ollaan, sitä reaaliaikaisem-

paa tietoa usein tarvitaan. Teknologia on yleensä hidasteena. 

• Oikeassa muodossa: Yhdenmukaiset kirjaamiskäytännöt ja yhteentoimivat tie-

tojärjestelmät sekä säädökset ja esimerkiksi tautien luokittelujärjestelmät (ICD) 

edistävät tiedon oikeaa muotoa, johon vaikuttavat myös organisaatiokulttuuri ja 

toimintamallit tiedon jakamisessa. 

 

Vaikuttavuustiedon käyttö 

Viimeinen mallin varsinaisista vaiheista on tiedon käyttö. Tiedon käytössä korostuu tie-

tämyksen luonti tulkinnallisissa ja päätöksenteon prosesseissa, joissa organisaation tie-

toa hyödynnetään organisaation oppimiseen ja ympäristön paineessa tehtävään päätök-

sentekoon. 

 

Tulkinnallisissa prosesseissa tarkastellaan organisaation oppimista erityisesti kulttuurin 

näkökulmasta (Choo 2002, s. 44-45). Haastatteluiden perusteella nykyisin sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimintaa leimaa vaikuttavuusperusteisen toiminnan kehittämistä jar-

ruttava hierarkkinen ja ylhäältä alaspäin johdettu toiminta ilman operatiivisten työnteki-

jöiden kuuntelemista ja laajaa palautekanavien käyttöä. Tämän kaltaisen toiminnan ei 

katsota edistävän organisaation selviytymistä nopeasti muuttuvassa toimintaympäris-

tössä. Avoimuuden kulttuuria, moniammatillista yhteistyötä sekä tutkimus-, kehitys- ja 

innovaatiotoimintaa on kuitenkin viime aikoina kehitetty aikaisempaan enemmän. Kult-

tuuria tulisi kehittää tällä suunnalla järjestelmällisesti, jolloin organisaation oppiminen 

olisi tehokkaampaa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää työntekijöiden kuuntelemiseen, 
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palautekanavien luomiseen ja nopeaan palautteeseen vastaamiseen ”bottom-up” -johta-

mistavan mukaisesti.  

 

Haastatteluiden perusteella toimintaympäristön entistä nopeammassa muutoksessa ko-

rostuu aiempaa enemmän älykäs päätöksenteko, jolloin päätöksenteko on ainutkertaista 

ja päätöksenteolle ei ole selkeitä malleja. Vaikuttavuusperusteisessa toiminnassa toimin-

tamallien mukainen rutiininomainen päätöksenteko on kuitenkin välttämätöntä sosiaali- 

ja terveydenhuollon operatiivisessa toiminnassa, kun tehdään esimerkiksi hoitopäätök-

siä tietotulvan keskellä ja vertaillaan aikaisempaan tietoon. Sekä älykkäässä että rutii-

ninomaisessa päätöksenteossa korostuu teknologian monipuolinen hyödyntäminen. 

Älykkäässä päätöksenteossa korostuu ennustaminen ja syyseuraus ketjujen tulkitsemi-

nen. Tiedon käytön kannalta organisaatiossa on oltavaa osaavat henkilöt oikeilla pai-

koilla. Karkeasti voidaan sanoa, että vaikuttavuusperusteisen toiminnan kehittämisessä 

tarvitaan älykästä päätöksentekoa, mutta sen päivittäisessä toiminnassa sen sijaan ru-

tiininomaista.  

 

Vaikuttavuusperusteisuuteen mukautuva toiminta 

Choon (2002, s. 23-58) tiedonhallinnan prosessimalli tavoittelee kokonaisuudessaan 

mukautuvaa toimintaa, jossa pyritään sopeutumaan toimintaympäristöön, levittämään 

sinne tietoa ja toisaalta vastaanottamaan sitä. Haastatteluaineiston perusteella sosiaali- 

ja terveydenhuolto on kokonsa ja laajuutensa vuoksi hidas sopeutumaan ja tällä hetkellä 

vaikuttavuusperusteiseen toimintaan pyritään muun muassa tuloksellisuuden viitekehyk-

sessä muun kehittämisen ohessa. Vaikuttavuuden mittaristoja, tietojohtamista, digitali-

soitumista ja teknologiaa kehitetään entistä suuremmin resurssein. Sturmberg et al. 

(2014) mukaisesti houkuttelevuustekijät kuitenkin rajoittavat käyttäytymisen monimuo-

toisuutta ja rajoittavat tai vastustavat vaikutuksien syntymistä, joten toiminnassa seurat-

tava pitkäjänteisesti vaikuttavuusperusteisuuteen ohjaavaa visiota ja strategiaa ja re-

surssien käytössä nähtävä jopa vuosienkin päähän eikä tavoitella lyhytnäköisesti nope-

asti näkyviä muutoksia.  

 

Haastatteluiden perusteella erikoissairaanhoitoa on osaoptimoitu pitkään, vaikka osaop-

timointia tulisi välttää (Laihonen & Sillanpää 2014). mutta suunta on muuttumassa pe-

rusterveydenhuollon TKI-toiminnan resursoinnin myötä. Haastatteluiden perusteella tie-

tyt perusarvot kuten näyttöön perustuva lääketiede ovat edelleen keskiössä ja nähdään 

tärkeinä. Tässä luvussa visioon ja strategiaan haastatteluaineiston perusteella nostetut 

arvot voivat parhaimmillaan olla muuttuvassa toimintaympäristössä näyttämässä suun-
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taa, kun toimintamallit ovat muutoksessa. Yleisesti kehittämisen suunta kohti vaikutta-

vuusperusteisuutta on hyvä, mutta vaatii paljon muutosjohtamista, jota myös tehdään. 

Keskeisen tärkeää on kehittää asiakaskeskeisen toiminnan ohella myös asiakkaiden ja 

potilaiden vastuuttamista kirjaamisesta ja oman terveyden seurannasta ja ylläpidosta, 

johon jo nykyinen teknologia antaa hyvät edellytykset. Kokonaisuudessaan mukautu-

vassa toiminnassa katsotaan mallin muihin vaiheisiin ja pyritään kehittämään toimintaa 

niissä esiin nousseiden kehittämiskohteiden mukaisesti. 

 

Systeemistä tai kompleksisuusteoreettista toimintaympäristön tarkastelua ei haastatte-

luaineiston perusteella toteuteta. Vaikuttavuusketjujen kuvaaminen ja erilaisten toimijoi-

den tunnistaminen luvussa 2.1.2 esitettyjen systeemi- ja kompleksisuusteoreettisten kä-

sitteiden avulla voisi havainnollistaa erilaisten keskeisten toimintojen tai toimijoiden roo-

leja vaikuttavuuden muodostumisessa sekä paljastaa toimijoiden ja toimintojen välisiä 

syy-yhteyksiä. Oheisen kaltainen toiminta voisi tukea esimerkiksi vaikuttavuuden mitta-

reiden kehittämistä Laihosen kompleksisuusteorian yhteydessä (2009, s. 97) esittämän 

tietovirtanäkemyksen mukaisesti, jossa terveysjärjestelmän nähdään kehittyvän tietovir-

tojen, tämän tutkimuksen tapauksessa vaikuttavuustiedon virtojen, avulla, jonka mahdol-

listavana rakenteena on tietojohtaminen. 
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7. TUTKIMUKSEN ARVIOINTI 

Tämä luvun tarkoituksena on tarkastella tutkimuskysymyksiin vastaamista sekä tutki-

muksen rajoitteita. Luvussa myös arvioidaan tutkimuksen toteutusta tarkastelemalla va-

liditeettia ja reliabiliteettia. Lisäksi tarkastellaan tulevaisuuden jatkotutkimusaiheita. 

7.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli teorian ja empiirisen tutkimuksen avulla vastata tutki-

muskysymyksiin. Päätutkimuskysymyksenä oli Miten tietojohtamisen prosessimallin so-

veltaminen voi tukea palveluiden järjestäjien päätöksentekoa vaikuttavuusperusteiseen 

sosiaali- ja terveydenhuoltoon siirtymisessä? 

 

Pääkysymykseen vastaaminen koostettiin vastaamalla kolmeen apututkimuskysymyk-

seen. Ensimmäinen apututkimuskysymys oli Mitä vaikuttavuus ja vaikuttavuusperustei-

suus on sosiaali- ja terveydenhuollossa? Tähän vastattiin erityisesti päälukujen 2 ja 5 

avulla. Luvussa 2 kuvattiin laajasti, mitä vaikuttavuus ja vaikuttavuusperusteisuus ovat. 

Luvussa 5 tämä esitetään teorian pohjalta tiivistetysti sekä kuvataan, mitä empiria ai-

heesta kertoo. 

 

Toinen apututkimuskysymys oli Miten tietojohtamisen prosessimallin mukaisesti tuote-

taan vaikuttavuustietoa sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteon tueksi? Tähän vas-

tattiin luvuissa 2, 3, 5 ja 6: Luvussa 3 esitetään tutkimuksen analyyttisenä viitekehyksenä 

empirialle toiminut tietojohtamisen prosessimalli, jota taustoitettiin kuvaamalla mitä tieto-

johtamisella tässä tutkimuksessa tarkoitetaan. Aiemmassa luvussa 2 kuitenkin esitetään 

jo laajasti teoriaa prosessimallin kahdesta osasta (visio ja strategia sekä vaikuttavuuden 

mittarit ja indikaattorit) Luku 3 loi pohjan kerätä tietoa vaikuttavuustiedon hyödyntämi-

sestä empiirisen tutkimuksen avulla, jonka tulokset esitetään luvussa 5. Luvun viisi 

alussa lisäksi tiivistetään keskeinen tietojohtamisen teoriasisältö, joka liittyy ensimmäi-

seen tutkimuskysymykseen. Luvussa 6.1 esitetään lopullinen vastaus esittelemällä vai-

kuttavuustiedon johtamisen ja hallinnan prosessimalli. 

 

Kolmanteen apututkimuskysymykseen vastaaminen edellytti vastaamista apukysymyk-

siin 1 ja 2. Kysymys oli Mitä konkreettisia suosituksia päätöksentekijöille voidaan antaa 

tietojohtamisen prosessimallin soveltamisen avulla vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja 



116 
 

terveydenhuollon järjestämisestä? Kun tarvittavat taustatiedot ja vaikuttavuustiedon joh-

tamisen ja hallinnan prosessimalli oli saatu luotua ensimmäisen ja toisen apukysymyk-

sen avulla, voitiin teorian ja empiirisen tutkimusaineiston pohjalta luoda suosituksia so-

velletun tietojohtamisen prosessimallin viitekehyksessä. Vastauksena kolmanteen apu-

kysymykseen esitetään luvussa 6.2 suosituksia mallin eri vaiheiden mukaisesti. Yhdessä 

vastaukset kaikkiin kysymyksiin muodostavat kokonaisuuden, jolla vastataan päätutki-

muskysymykseen. 

7.2 Tutkimuksen rajoitteet 

Vaikka tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia voidaan yleisesti pitää hyvinä, tutkimuk-

sessa oli myös rajoitteita, jotka on otettava huomioon. Käsitteiden käyttämisen haas-

teena kuitenkin oli usein eri kielisen tieteellisen terminologian suomentaminen, jossa on 

voinut tulla pieniä virheitä. Haastateltavien tavoittamisessa ja siten edustavan otoksen 

saamisessa oli käytettävä tutkijan omaa harkintaa, koska tavoitettavia henkilöitä oli ra-

jallisesti ja johtajien tavoittaminen haastateltavaksi vaati hyvät perusteet. Tutkimuksen 

analyyttinen viitekehys on myös hyvin laaja, joten laajasti yleistettävien tulosten saa-

miseksi pitäisi olla huomattavasti suurempi otos.  

 

Choon (2002) tiedonhallinnan prosessimalli, sekä Jääskeläinen et al. (2020) sen pohjalta 

luoma tietojohtamisen malli tarkastelevat mallin vaiheita yksittäisen organisaation näkö-

kulmasta. Tässä tutkimuksessa näkökulmaa on kuitenkin laajennettu maakunnallisen 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjän näkökulmaan, jossa mallia tarkastellaan 

organisaatioiden yhteenliittymän, palveluiden järjestäjän ekosysteemin näkökulmasta. 

Tutkimus tarkastelee mallin soveltamista maakunnallisesta näkökulmasta, mutta koska 

Pirkanmaalla on monia pieniä kuntia, ei rajallisen haastattelumäärän vuoksi tule esille 

mahdollisia kuntakohtaisia erityispiirteitä. Tutkimuksen tarkoitus ei ole antaa yksityiskoh-

taisia suosituksia. 

7.3 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Saunders et al. (2009 s.157) määrittele validiteetin siten, että validiteetiltaan hyvässä 

tutkimuksessa datan keruumenetelmä mittaa ja tuottaa juuri haluttua asiaa sekä objek-

tiivisuutta, eli tulokset ovat sitä mitä niiden sanotaan olevan. Millerin (2008a) mukaan 

validiteetti viittaa laajasti tutkimuksen hyvyyteen ja virheettömyyteen. Leung (2015) mää-

rittelee validiteetin laadullisessa tutkimuksessa olevan käytettävien työkalujen, proses-

sien ja datan tarkoituksenmukaisuutta.  
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Tässä tutkimuksessa pyrittiin hyvään validiteettiin selvittämällä aluksi teoreettiset taustat 

ongelmalle, jota tutkittiin, joka näkyy muun muassa apututkimuskysymyksiin vastaami-

sessa ja teoriapohjan rakentamisessa. Hyvältä teoriapohjalta tutkimuksen tekijä kykeni 

jäsentämään hyvin tutkimusasetelman ja tavoitteet. Tutkimuksen tekemisessä pyrittiin 

hyväksi havaittujen tieteellisten menetelmien hyödyntämiseen koko tutkimuksessa aina 

lähteiden käytöstä aineiston analysointiin ja johtopäätösten kirjoittamiseen. Haastattelu-

jen valinnassa tavoiteltiin kohdejoukkoa edustavaa otosta mahdollisuuksien puitteissa. 

Haastattelurungon muodostamiseen käytettiin paljon aikaa ja useita iteraatiokierroksia, 

jotta se olisi tarkoituksenmukainen ja tuottaisi hyviä vastauksia tutkimuskysymyksiin il-

man johdattelua tai omien ajatuksien mukaan ottamista. Itse haastattelutilanteissa pyrit-

tiin kuuntelemaan ja antamaan tilaa mahdollisimman paljon haastateltavalle. 

 

Reliabiliteetti on hyvä, jos datan keruumenetelmä tuottaa tuloksia, jotka ovat yhdenmu-

kaisia, tutkimuksessa tehdyt johtopäätökset ovat eri havainnoitsijoilla samankaltaisia ja 

prosessissa, jossa aineiston datasta tehdään johtopäätöksiä, on läpinäkyvyyttä. (saun-

ders et al. 2009 s. 156) Luotettavuus, johdonmukaisuus ja toistettavuus näkyvät niin tie-

tojen keräämisessä, tulosten tulkinnassa kuin analyysissäkin (Miller 2008b). Saundersin 

et al. (2019, s. 447) mukaan tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia lisää luottamuksen 

rakentuminen haastattelutilanteessa.  

 

Haastatteluissa syntyi yleisesti luottamuksellinen suhde ja keskustelu virtasi vapaasti. 

Joidenkin haastatteluiden osalta oli jopa haasteena keskustelun lopettaminen. Reliabili-

teetin lisäämiseksi aineiston analysoinnissa pyrittiin objektiivisuuteen ja tutkijan omien 

ajatusten ja biasten sivuuttamiseen suorittamalla aineiston analyysi tieteellisillä järjestel-

mällisillä menetelmillä ja kirjoittamalla tutkimuksen vaiheet auki läpinäkyvästi niin, että 

tutkimuksen toistaminen olisi mahdollista.  

 

Kokonaisuudessaan, validissa tutkimuksessa reliabiliteetti on yleensä hyvä, mutta hyvä 

reliabiliteetti ei kuitenkaan takaa, että tutkimus olisi validi (Salazar 2015). Aineiston kä-

sittelyssä ja siitä tehtävissä johtopäätöksissä vältettiin tulkitsemasta ylimääräistä, jos sii-

hen ei ollut perusteita tutkimuksen teoreettisesta taustasta. Tutkimuksen käsitteet ja 

määritelmät pyrittiin pitämään yhtenäisinä läpi tutkimuksen vaiheiden.  

 

Tutkimuksen analyyttinen viitekehys, tietojohtamisen prosessimalli, ja siitä muodostettu 

sovellettu malli, vaikuttavuustiedon johtamisen ja hallinnan malli, tarjosivat tutkimuksen 

selkärangan, jonka perusteella päätutkimuskysymykseen voitiin vastata. Validiteettia ja 

reliabiliteettia pyrittiin kasvattamaan analyyttisen viitekehyksen tarkalla kuvailulla sekä 
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haastatteluaineiston käsittelyssä ja koodaamisessa pyrittiin seuraamaan tarkasti ana-

lyyttisen viitekehyksen vaiheita. Lisäksi luvussa 5.2 pohdittiin validiteettia ja reliabiliteet-

tia tarkastelemalla aineiston luonnetta ja soveltumista tämän tutkimuksen tarkoituksiin. 

7.4 Jatkotutkimus 

Aikaisempaa tutkimusta tässä tutkimuksessa käytettävän prosessimallin hyödyntämi-

sestä ei ollut, joten tietojohtamisen prosessimallia voisi hyödyntää esimerkiksi muilla vai-

kuttavuusperusteisen toiminnan tasoilla, kuten yhteiskunnallisella ja palveluntuottajien 

tasolla. Tämä tutkimus liikkui palveluiden järjestäjän tasolla, joka on sosiaali- ja tervey-

denhuollossa niin laaja aihe, että tutkittavaa olisi paljon eri näkökulmista. Tietojohtami-

sen prosessimallin eri vaiheista voisi myös tehdä tutkimuksia vaihe kerrallaan, jolloin 

niissä päästäisiin huomattavasti syvemmälle kuin tässä tutkimuksessa.  

 

Vaikuttavuuden ja vaikuttavuusperusteisen toiminnan tutkimus kaipaa myös paljon lisä-

tutkimusta. Erityisen tärkeänä aiheena voidaan nähdä vaikuttavuuden mittareiden kehit-

täminen sekä miten tietojohtamista voidaan hyödyntää tehokkaasti mittaustietojen ke-

räämisessä ja hyödyntämisessä.  
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LIITE A: HAASTATTELURUNKO 
JOHTAMISNÄKÖKULMASTA 

 
A. Taustatiedot: koulutus, tehtävä ja organisaation tiedot. 

 

Tehtävänimike, kerro muutamalla sanalla itsestäsi? 

Sopiiko nimen ja tittelin julkaiseminen diplomityön liitteessä?  

 

B. Yleiset kysymykset kaikille 

1. Mitä vaikuttavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa on? 
2. Mitä tietojohtaminen on? 

 

C. Kohderyhmäkohtaiset kysymykset Sote- / tietojohtamisen ammattilaisille 

 

1. Visio ja strategia  
 
Nykytila 
a) Onko organisaatiollasi visio ja strategia (tavoitteet), joilla pyritään vaikuttaviin ja 

kustannusvaikuttaviin palveluihin? Millainen se on? 
b) Onko organisaatiossasi käytössä jokin vaikuttavuutta mittaava viitekehys tai 

mittaristo (kuten Balanced scorecard tai tulosmatriisi)? mikä? 

Ihannetila 
c) Millainen visio ja strategia (tavoitteet) tukisivat parhaiten vaikuttavien ja kustan-

nusvaikuttavien palveluiden luomista? Miksi?  
 

2. Vaikuttavuus ja sen mittaaminen  
 
Nykytila 
a) Millä mittareilla vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta nykyisin mitataan?  
b) Löytyykö näitä mittareita organisaation visiosta tai strategiasta? Mitä mittareita? 
c) Mihin tietojärjestelmiin vaikuttavuusmittareiden tulokset kirjataan päihdehuol-

lossa? Miten ja kuka sen tekee? 

d) Mistä palveluista tai tietojärjestelmistä vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus-

tietoa etsitään? 

e) Kuinka helppoa vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuustietoa on saada? Perus-

tele. 

f) Mitä haasteita mittaritiedon keräämiseen ja käyttämiseen liittyy? 

 
Ihannetila 
g) Minkälaista tietoa vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta tarvittaisiin 

päätöksenteon tueksi? 

h) Mitkä olisivat parhaat mittarit vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden mit-

taamiseen yleisesti? Perustele. 

i) Miten pitkällä aikavälillä syntyvää vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta voi-

taisiin mitata? 

j) Mikä olisi paras tapa ja tietojärjestelmä kirjata vaikuttavuusmittareiden tulokset? 
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3. Johtamisen käytännöt ja tarpeet 
 
Nykytila 
a) Minkälaisia johtoa tukevia tietojärjestelmiä ja raportointia organisaatiossanne on 

käytössä sote-palveluihin liittyen?  

Mitä tietoja niistä saadaan? Kuinka usein? Missä muodossa (ovatko esimerkiksi 
valmiita raportteja) Tekeekö tiedon tarvitsija hakuja itse? 

b) Miten tietoa jaetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä?  

Ihannetila 
c) Minkälaista tietoa ja missä muodossa tietoa tulisi saada, jotta niitä voisi johtaa 

parhaalla mahdollisella tavalla? 
d) Kuinka usein tietoa pitäisi saada? 
e) Mitkä tiedot ovat tärkeitä erityisesti vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta 

lisäävän päätöksenteon tueksi?  
 

D. Mitä muuta asiaan liittyvää haluaisit sanoa? Jäikö jotain tärkeää kysymättä tai kes-

kustelematta? Tuleeko sinulle mieleen sopiva henkilö haastateltavaksi? 
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LIITE B: HAASTATTELURUNKO 
TIETOJOHTAMISNÄKÖKULMASTA 

A. Taustatiedot: koulutus, tehtävä ja organisaation tiedot. 
 

Tehtävänimike, kerro muutamalla sanalla itsestäsi? 

Sopiiko nimen ja tittelin julkaiseminen diplomityön liitteessä?  

 

B. Yleiset kysymykset kaikille 

1. Mitä vaikuttavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa on? 
2. Mitä tietojohtaminen on? 

 

C. Kohderyhmäkohtaiset kysymykset Sote- / tietojohtamisen ammattilaisille 

 
1. Vaikuttavuus ja sen mittaaminen  

 
Nykytila 
a) Millä mittareilla vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta nykyisin mitataan?  
b) Kuka kirjaa tietoja ja mihin tietojärjestelmään ne kirjataan? Onko tieto kerätty 

rakenteisesti? Toteutuuko kirjaaminen käytännössä? 
c) Mitä esteitä on vaikuttavuustiedon kirjaamiselle ja hyödyntämiselle? 
d) Jalostetaanko mittaritietoja jotenkin? Jos, niin miten? 
e) Mitä teknisiä ja muita haasteita tiedon liikkuvuuteen ja yhteentoimivuuteen sote-

toimijoiden kesken liittyy?  
f) Mihin tietojärjestelmiin vaikuttavuusmittareiden tulokset kirjataan? Miten ja kuka 

sen tekee? 

Ihannetila 
g) Mitä mittareita puuttuu? Mitkä olisivat parhaat mittarit vaikuttavuuden ja kustan-

nusvaikuttavuuden mittaamiseen yleisesti? Perustele. 

h) Mikä olisi paras tapa ja tietojärjestelmä kirjata vaikuttavuusmittareiden tulokset? 

Kenen tulisi kirjata?  

i) Miten varmistetaan vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustiedon liikkuvuus tie-

tojärjestelmien välillä niin, että palveluketjuista saataisiin läpinäkyvämpiä? 

Missä muodossa tieto pitäisi olla?  

j) Miten pitkällä aikavälillä syntyvää vaikuttavuustietoa voitaisiin mitata ja hallita 

niin, että se olisi laajasti hyödynnettävissä? 

 
 

2. Tietojohtamisen käytännöt ja tarpeet  
 

Nykytila 
a) Onko organisaatiossasi visiota ja strategiaa tietojohtamisen kehittämiselle? Mil-

lainen? 

b) Miten tietojohtamista kehitetään organisaatiossasi käytännössä? 

c) Mitkä ovat tietojohtamisen suurimmat haasteet? 

d) Minkälaisia johtamistyökaluja tietojohtamisen avulla voidaan tuottaa? Onko esi-

merkkejä organisaatiosi johtamista tukevista työkaluista tai palveluista, jotka 

hyödyntävät vaikuttavuustietoa? 

e) Miten tietojohtamista hyödynnetään tiedon jakamisessa sosiaali- ja terveyspal-

veluiden välillä?  

f) Miten organisaatiosi kulttuuri vaikuttaa tietojohtamisen kehittämiseen? 
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Ihannetila 
g) Minkälainen tietojohtamisen visio ja strategia tuottaisivat parhaiten sote-palve-

luiden vaikuttavuutta?  

h) Miten tietojohtamista pitäisi kehittää, jotta siitä olisi paras mahdollinen hyöty or-
ganisaatiolle? Mikä olisi arvokkainta tietoa? 

i) Minkälainen tieto olisi päätöksentekijöille arvokkainta? Minkälaista tietoa ja 
missä muodossa tietoa tulisi saada, jotta se tukisi tietojohtamista ja tietojohta-
misen kehittämistä? 

j) Mitkä tiedot ovat tärkeitä erityisesti vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta 
lisäävän päätöksenteon tueksi?  

k) Kuinka usein tietoa päätöksentekoon pitäisi saada? 
 

D. Mitä muuta asiaan liittyvää haluaisit sanoa? Jäikö jotain tärkeää kysymättä tai keskus-

telematta? Tuleeko sinulle mieleen sopiva henkilö haastateltavaksi? 
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LIITE C: LISTA HAASTATELLUISTA 

Alla olevassa listassa ovat nimensä julkaisemiseen suostuneet tutkimusta varten haastatellut 
henkilöt sekä heidän tehtävänkuvansa haastatteluhetkellä. Järjestys ei vastaa tutkimusmetodo-
logiassa ja tutkimuksen tuloksissa käytettyä haastateltavien numerointia. 

 

Ackerman, Emil Tietoarkkitehti, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 

Herrala, Jaakko  Sote-muutosjohtaja, Pirkanmaan liitto, Sitra 

Haahkola, Kimmo Johtava asiantuntija, Tietojohtaminen sote-organisaatioissa, Sitra  

Lehto, Aki  ICT-arkkitehti, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 

Leiponen, Petri  Hyvinvointipalveluiden kehittämisjohtaja, Tampereen kaupunki  

Lemmetty, Arto  Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja, Tampereen kaupunki 

Myllymäki, Kati Vastaanottotoiminnan ylilääkäri, Tampereen terveysasemat 

Närhi, Maritta  Palvelujohtaja, Tampereen psykososiaalisen tuen palvelut 

Santalahti, Anne  Terveys- ja sosiaalijohtaja, Perusturvaosaston osastopäällikkö, Ylöjärvi 

Vähäniemi, Anu  Hoitotyön päällikkö, mielenterveys ja päihdepalvelut (Ensio), Tampereen kaupunki 
 

 


