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Tiedolla johtaminen on avain parempiin suorituksiin. Myös terveydenhuollossa sen hyödyt tunnistetaan. Tiedolla johtamisen 
avulla pyritään kohti vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa. Vaikuttavuuden ja potilas-/asiakaskeskeisyyden parantamisen 
kannalta on olennaista hyödyntää tosielämän tietoa: potilaiden arviota hoidon tuloksista ja hoitokokemuksista eli PROM- ja 
PREM-tietoja kliinisten tietojen ja ammattilaisarvion sekä resurssitehokkuus- ja kustannustiedon ohessa.  
 
Tutkimuksessa kartoitetaan johtajien käsityksiä tiedon käyttöön sairaalan johtamisessa vaikuttavista tekijöistä. Aineisto kerättiin 
kahdesta sairaalasta kymmenen lääkärijohtajan ja tietoammattilaisen teemahaastatteluin. Niissä käsiteltiin informanttien koke-
muksia ja näkemyksiä tiedolla johtamisen ja tosielämän tiedon käytön edistämisestä heidän organisaatioissaan potilaiden hoi-
don suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa, johtamisessa ja kehittämisessä. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin teoria-
ohjaavalla sisällönanalyysilla.  
  
Tutkimustulokset muodostavat digitaalis-inhimillisen systeemin, joka rakentuu tiedosta, teknologiasta, johtamisesta, moniam-
matillisesta yhteistyöstä ja kehittämisestä. Analyysin perusteella tiedolla johtamiseen ja tosielämän tiedon käyttöön sairaalassa 
vaikuttaa 24 tekijää, jotka eritellään ja kuvataan. Keskeisimpiä tekijöitä ovat strateginen ja tavoitteellinen johtajuus, moniam-
matillinen ja monialainen yhteistyö sekä käytettävän tiedon ominaisuudet: laadukkuus, luotettavuus, reaaliaikaisuus, saatavuus 
ja kattavuus sekä rakenteisuus. Tiedon tulkinnassa on olennaista substanssi-, data- ja kontekstiymmärrys. Tärkeitä ovat myös 
monipuoliset tietovarannot, modulaariset tietojärjestelmät ja selkeiden raporttinäkymien monikäyttöisyys. Toimivassa yhteis-
työssä ylin johto linjaa, resursoi ja tukee; muutosagentit suunnittelevat ja toimeenpanevat; moniosaavat linkkihenkilöt auttavat 
kehityksen ja implementoinnin arjessa sekä antavat lähitukea.  
 
Tiedolla johtamisen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, jossa olisi hyvä benchmarkata muiden organisaatioiden ja alueiden 
parhaita käytäntöjä. Pitkäjänteisyyden rinnalla tarvitaan ketteriä kokeiluja, nopeita onnistumisia ja tiedolla johtamisen konk-
reettisten hyötyjen osoittamista eri ammattilaisille, mukaan lukien poliittiset päätöksentekijät. Kohdennetun, monikanavaisen 
ja jatkuvan viestinnän merkitys painottuu uusien asioiden lanseerauksessa ja implementoinnissa. Jatkuva oppiminen, yliopisto-
yhteistyö ja tutkimus on tärkeää. Vakiintuneita insentiivikäytänteitä ei kohdesairaaloissa juuri ole. 
 
Aineistossa korostuu holistinen näkökulma potilaan/asiakkaan hoitoketjuihin ja eri sidosryhmien tarpeisiin. Toiveena olisi saada 
relevantteja tietoja potilaiden hoito- ja palveluprosesseista sekä kustannuksista koko ketjulle erikoissairaanhoidossa, peruster-
veydenhuollossa ja sosiaalihuollossa. Tutkimuksessa nousee esiin myös arvot, asenteet sekä yhteisöllinen ja kehitysmyönteinen 
organisaatiokulttuuri tiedolla johtamisen kehittämiseen vaikuttavina tekijöinä.  
 
Tutkimuksen yhteiskunnallisessa viitekehyksessä korostuu tarve terveydenhuollon vaikuttavuuden parantamiseen tiedolla joh-
tamisen keinoin. Tätä varten tarvitaan selkeitä kansallisia linjauksia, vaikuttavuusarvioinnin kehittämistä ja dataekosysteemien 
hyödyntämistä. Myös alueelliset vastuukysymykset ovat ajankohtaisia: kuka kehittää, mitä, miten, milloin ja miksi? Tutkimukseni 
ei tarjoa vastauksia näihin kysymyksiin. Sen sijaan se pyrkii kuvaamaan sitä käytännöllistä kokonaisuutta, josta rakentuu tiedolla 
johtamisen arki sairaalassa. Johtajien käsityksistä muodostuu tiedolla johtamisen edistämisen tiekartta, josta voi tarkistaa olen-
naisia maamerkkejä kohti vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa.  
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1. Tutkimuksen lähtökohdat 

 

1.1 Tutkimuksen aihe, tarkoitus ja tavoite sekä tutkimuskysymys 

 

 

Tutkimukseni aiheena on tiedolla johtaminen ja tosielämän tiedon hyödyntäminen potilaiden hoidon suunnit-

telussa, toteutuksessa, seurannassa, johtamisessa ja kehittämisessä kohti parempaa laatua, tehokkuutta ja lo-

pulta myös vaikuttavuutta. 

Kartoitan tosielämän tiedon (real world data, RWD) hyödyntämisen haasteita ja mahdollisuuksia tiedolla joh-

tamisen välineenä hoitokäytäntöjen seuraamisessa ja kehittämisessä suomalaisessa sairaalaympäristössä.  

Tiedolla johtamisella tarkoitan oikeaan tietoon (RWE) perustuvaa päätöksentekoa, jossa oikea tieto saadaan 

analysoimalla dataa (RWD). Pyrin tunnistamaan systemaattisen tiedolla johtamisen ja tosielämän tiedon hyö-

dyntämisen avainkohtia sekä avainkohtiin liittyviä edisteitä ja rajoitteita. Asemoin tutkimukseni tietojohtami-

sen ja datan käyttöön liittyvään muutosjohtamiseen sekä 2020-luvun terveydenhuollon kontekstiin Suomessa. 

Tosielämän tieto tai tosielämän data eli real world data (RWD) tarkoittaa tässä tutkimuksessa kaikkea sitä 

dataa, mitä kertyy erilaisiin potilas- ja muihin tietojärjestelmiin potilaita hoidettaessa, muun muassa käyntitie-

toja, ammattilaisten kliinisiä arvioita, näyteaineistoa, kustannustietoa. Havaintoyksikkönä on tällöin poti-

las/asiakas. Sairaaloissa kertyy dataa myös esimerkiksi lääkkeiden, laitteiden ja tarvikkeiden käytöstä, henki-

löstökapasiteetista ja -tyytyväisyydestä, tilojen käytöstä ja kuormituksesta, jonotus- ja läpimenoajoista, haitta-

tapahtumista, taloudesta. Tärkeä ja vaikuttavuuden arvioinnin kannalta keskeinen on potilaalta saatava tieto: 

potilaan itsensä raportoimat arviot hoidon hyödyistä ja arjessa pärjäämisestä (patient reported outcom measu-

res, PROM) ja potilas-/asiakastyytyväisyydestä (patient reported experience measures, PREM). Datasta kertyy 

arvoa, kun sitä jalostetaan niin, että siitä muodostetaan tosielämän näyttöä (real world evidence, RWE), jota 

hyödyntämällä voidaan esimerkiksi arvioida hoitotarpeita sekä kehittää hoitokäytäntöjä ja hoitopolkuja. To-

sielämän näytön avulla voidaan osoittaa hoitojen tai teknologioiden arvo niin potilaille, omaisille, terveyspal-

veluiden tuottajille ja järjestäjille kuin yhteiskunnalle. 

Tosielämän tiedon käytön haasteiksi on tunnistettu muun muassa datan saatavuus, laatu, luotettavuus, ajanta-

saisuus, rakenteisuus, oikeellisuus ja tietoturva. Sairaalassa merkityksellistä on muun muassa se, miten poti-

laan hoitopäätöksiä tekevät lääkärit saavat relevanttia, ajantasaista, ymmärrettävää ja riittävää dataa työpöy-

dälleen tai lähilaitteisiinsa päätöksentekonsa tueksi sekä miten lääkärit osaavat ja ehtivät hyödyntää tätä dataa 

– ja miten tätä toimintaa johdetaan, miten ohjataan, kannustetaan, motivoidaan, tuetaan ja edelleen kehitetään. 

Tieto muuttuu näytöksi, paremmiksi käytännöiksi ja hyödyksi vasta kun sitä varten on systeemit, prosessit ja 

verkostot, joita johdetaan. Tutkimuksessani pureudun näihin asioihin tarkemmin empirian kautta. 
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Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa uutta tietoa tiedolla johtamisesta ja tosielämän tiedon hyödyntämisestä 

sairaalaorganisaatiossa niiden ymmärtämisen, kehittämisen ja muutosjohtamisen tueksi.   

Tutkimuskysymykseni on: Mitä käsityksiä lääkäri- ja tietojohtajilla on tiedon käyttöön sairaalan  

johtamisessa vaikuttavista tekijöistä?  

 

Kartoitan käsityksiä haastatteluaineistosta. Tuloksilla osallistun myös keskusteluun muutosjohtamisesta. Lo-

puksi esitän tulosteni pohjalta kehitysehdotuksia tiedon käytön sujuvoittamiseksi sairaalan johtamisessa.   

 

En käsittele tutkimuksessani tiedon tuotantoon ja keräämiseen enkä tietojärjestelmien suunnitteluun liittyviä 

teknologisia asioita. Fokukseni on tiedon käytössä, jolloin olennaisia elementtejä toki ovat tiedon saatavuus ja 

laatu sekä järjestelmien käytettävyys arjen johtamistyössä. Informanttieni mukaan tiedolla johtaminen on vain 

yksi työkalu johtamistyössä, muitakin on. Tässä tutkimuksessa en käsittele myöskään niitä. 

Aiheen tekee kiinnostavaksi sen ajankohtaisuus. Tiedolla johtamisesta puhutaan paljon ja se on nostettu stra-

tegisesti tärkeäksi asiaksi myös sosiaali- ja terveydenhuollossa niin valtakunnallisesti kuin alueellisilla tasoilla. 

Pyritään muutokseen kohti vaikuttavuusperusteisuutta. Vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia voidaan tehdä 

erilaisen kertyvän ja kerättävän datan perusteella, jos sitä voidaan ja osataan hyödyntää - siis tiedolla johtaen. 

Koska nämä asiat ovat Suomessa vielä suhteellisen uusia, ei empiiristä tutkimusta tiedolla johtamisen käytän-

nöistä vielä ole kovin paljoa. 

 

1.2 Tutkimuksen tieteellinen relevanssi ja asemointi 

 

Tiedolla johtamista terveydenhuollossa on tutkittu laajasti. Tiedolla johtamisen kehittämistä ja tietojohtamisen 

mallien käyttöönottoa on tutkittu kattavasti (esim. Alrahbi ym. 2020; McCracken & Edwards 2017; Shahmo-

radi ym. 2017). Johtajuuden merkitys korostuu tietojohtamista edistävänä tekijänä. Myös muita organisaatiota-

son tekijöitä on tutkittu aiemmin tapaustutkimusten kautta. (Esim. Lee 2017; Nor’ashkin ym. 2017).  Tiedolla 

johtamisen edisteitä ja rajoitteita sairaaloissa on tutkittu kansainvälisesti jonkin verran. Johtamiskäytännöistä 

on tehty systemaattisia katsauksia (Karamitri & Bellali 2017). Tiedolla johtamisen todetaan olevan tärkeä 

avain parempiin suorituksiin ja vaikuttavuuteen.  Sen hyödyt tunnustetaan, mutta käyttöä rajoittavat monet 

tekijät, jotka liittyvät esimerkiksi kulttuuriin, johtamiseen ja teknologiaan. Tutkimuksessa tunnistetaan tarve 

tutkia tiedolla johtamista edelleen ja siirtyä tutkimuksessa vielä enemmän kohti konkretiaa – esimerkiksi sel-

vittää, miten tuetaan työntekijöiden käyttäytymisen muutosta kohti aktiivista tiedon jakamista ja hyödyntä-

mistä työssään tai mitä hyviä ja jaettavia käytäntöjä on (Karamitri & Bellali 2017). Olisi tärkeää eritellä niitä 

tekijöitä, joita tarvitaan toteuttamaan eri ammattiryhmien tiedolla johtamisen tavoitteita ja työnkulkua (Ash 

ym. 2012).  
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Tiedolla johtaminen ja sen kehittäminen on terveydenhuollossa hankalampaa kuin esimerkiksi teollisuudessa. 

Tähän on monia syitä. Yksi on terveydenhuollon tietojärjestelmien moninaisuus ja niiden kehittämisen hanka-

luus niin teknologisista kuin asenteellisista syistä. Terveydenhuollossa on lukuisia sidosryhmiä, joilla saattaa 

olla vastakkaisia intressejä ja prioriteetteja. Alkuinvestoinnit ovat suuria, joten tarvittaisiin yhteistä visiota ja 

yhteisiä tavoitteita. Tiedolla johtamisen ja monenlaisen datan käytön mahdollisuuksia ei vielä täysin ymmär-

retä. Onkin tarpeellista tutkia terveydenhuollon tietojohtamisen ja sitä mahdollistavien HIT-ratkaisujen käyt-

töönoton haasteita tarkemmin (HIT = health information technology). Tällöin voidaan analysoida ja ymmärtää 

niitä esteitä, jotka vaikuttavat siihen, ettei tiedon käyttö ja hoitopalvelujen laatu kehity sairaaloissa ja klini-

koissa. (Alrahbi ym. 2020.)  

 

Tutkimuksellani vastaan tähän haasteeseen ja selvitän tiedolla johtamiseen ja tosielämän tiedon käyttöön vai-

kuttavia tekijöitä sairaalassa. Pureudun vaikuttaviin tekijöihin johtajien käsitysten kautta. Vakkala ja Syväjärvi 

(2020) tutkivat tiedolla johtamiseen vaikuttavaa tietokulttuuria sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa 

johdon ja esimiesten kyselytutkimuksella  kahdessa sairaanhoitopiirissä. Sekä kvantitatiivista että kvalitatii-

vista dataa tuottavan kyselyn aiheet liittyivät tiedon arvoihin ja normeihin, tiedon etsintään ja luomiseen, tiedon 

kanssa toimimiseen ja tietokulttuurin osa-alueisiin. Tämä on esimerkki tutkimuksesta, jossa on selvitetty joh-

tajien käsityksiä tiedolla johtamiseen liittyen. Aineisto kerättiin keväällä 2015. Minun tutkimukseni tuottaa 

tietoa osin samoista asioista. On kiinnostava verrata, millaisia käsityksiä johtajat esittävät liki kuusi vuotta 

myöhemmin. Tutkimukseni eroaa Vakkalan ja Syväjärven tutkimuksesta myös menetelmällisesti. He toteutti-

vat kyselytutkimuksen, jossa tiedolla johtamiseen liittyvät aiheet olivat tutkijoiden ennalta määräämiä, esimer-

kiksi tietokulttuuri, jonka analysoinnissa käytettiin Choon (1995) mallinnusta. Haastattelututkimuksessani taas 

pyrin siihen, että tiedolla johtamiseen vaikuttavat tekijät ovat informanttien tuottamia. Vakkala ja Syväjärvi 

(2020, 36) esittävät jatkotutkimusaiheeksi seikkaperäisempää tarkastelua tietokulttuurin toimivuudesta ja tie-

totoiminnasta: ”Uudistumisen ja muutosvalmiuden kannalta on tärkeää tunnistaa tiedon kanssa toimimisen 

tapoja, esteitä ja mahdollisuuksia johtamisen eri tasoilla sekä työyhteisöissä.”.  Tutkimukseni vastaa myös 

tähän kotimaiseen tutkimustarpeeseen.   

 

Kaiken kaikkiaan on vielä niukasti tutkittua tietoa niistä arjen käytännöistä, joissa hyödynnetään tai haluttaisiin 

hyödyntää tosielämän tietoa. Tiedolla johtamisen kehittäminen suomalaisessa terveydenhuollossa on asia, 

josta puhutaan paljon mutta jota on tutkittu vasta vähän. Tuotan tutkimuksessani uutta tietoa siitä, millaiset 

tekijät vaikuttavat tietojohtamisen arkeen ja mihin toiminnan kehittämistä kannattaisi suunnata. 

 

Tutkimukseni asemoituu tiedolla johtamiseen ja tietojohtamiseen (knowledge/information/data management). 

Tutkimukseni liittyy myös vaikuttavuuden (effectiveness) mittaamiseen, arviointiin ja parantamiseen tervey-

denhuollossa, joskaan tämä ei ole vaikuttavuustutkimus; pyrkimys vaikuttavuuteen on ennemmin tutkimukseni 
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yhteiskunnallisessa kontekstissa, taustaoletuksena, joka on potilaskeskeisen hoitotoiminnan tärkein ulottuvuus 

(ks. myös luku 1.3). 

 

Yhdysvaltain kansallinen lääketieteellinen akatemia (National Academy of Medicine, NAM; vuoteen 2015 

Institute of Medicine, IOM) määritteli 2000-luvun alussa terveydenhuollon laadun kuudella ulottuvuudella. 

Nämä ulottuvuudet on Suomessakin hyväksytty eräänlaiseksi standardiksi. Kekomäen (2019, 137–139) mu-

kaan tärkein ulottuvuus on hoidon vaikuttavuus eli terveydentilan positiivinen muutos verrattuna hoitamatto-

maan tilanteeseen. Jotta vaikuttavuutta voidaan arvioida, on välttämätöntä kerätä ja hyödyntää potilailta saa-

tavaa tosielämän tietoa, real world dataa (RWD). Miten potilaat pärjäävät? Miten heidän elämänlaatunsa muut-

tui? Millaista terveyshyötyä hoito tuotti potilaan arkeen? Puhutaan tosielämän näytöstä, real world evidence 

(RWE). Yksi IOMin määrittelemä ulottuvuus onkin potilaskeskeisyys (patient-centeredness). Tärkeää on myös 

tehokkuus (efficiency), jota mitataan voimavarojen tai hoitopanosten kulutuksella suhteessa palveluyksikön 

tuottamiseen. Kun tarkastellaan vaikuttavuutta suhteessa käytettäviin resursseihin, puhutaan kustannusvaikut-

tavuudesta. Sen synonyymina käytetään myös sanaa arvo (Kekomäki 2016; Porter 2015). IOMin neljäs laadun 

ulottuvuus on turvallisuus (safety). Viides ulottuvuus on oikea-aikaisuus (timeliness): hoito toteutetaan silloin, 

kun siitä saatava hyöty on maksimissaan. Kuudes ulottuvuus on tasa-arvo (equity): sama toteutunut hoito sa-

massa kliinisessä tarpeessa.  

Empiirisesti tarkasteltava hypoteesini on, että tosielämän datan hyödyntäminen systemaattisesti ja tehokkaasti 

edellyttää toimivia prosesseja ja sujuvaa yhteistyötä. Oletan, että dataekosysteemien rakentaminen ja syste-

maattinen käyttö edellyttää asian vaatimalle ”ylimääräiselle” työlle suotuisaa asennetta ja tahtotilaa sekä mo-

nipuolista osaamista. Osaaminen voi liittyä teknologian käyttöön, datan luonteen ja dataprosessien ymmärryk-

seen, lääketieteen erikoisalan hallintaan, ajan hallintaan ja oman työn johtamiseen, visionäärisyyteen, esimies- 

ja johtamistyöhön, kykyyn tehdä yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa. Hypoteesini on, että muutoksen 

toteuttamiseen vahvojen professioiden asiantuntijaorganisaatioissa kuten sairaalassa tarvitaan erityisen hyvin 

koordinoitua moniammatillista yhteistyötä ja dialogia – tavoitteellisesti ja systemaattisesti johdettuna. 
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1.3 Tutkimuksen yhteiskunnallinen viitekehys 

 

Tässä luvussa esittelen asioita, jotka tuovat painetta ja luovat mahdollisuuksia terveydenhuollon kehittämiseen 

vaikuttavammaksi tiedolla johtamisen keinoin. Valotan toimintaympäristöä, jossa on entistä enemmän tarvetta 

muun muassa tosielämän tiedon monipuoliselle käytölle. Tutkimukseni yhteiskunnallisessa viitekehyksessä 

keskeisiä ovat seuraavat seikat: 

 

a) Väestömuutokset ja huoltosuhteen muutos 

b) Lääketieteen nopea kehittyminen 

c) Dataekosysteemien kehittyminen 

d) Lainsäädännön muutos 

e) Poliittiset painotukset 

 

Avaan kohtia lyhyesti.  

 

a) Väestömuutokset ja huoltosuhteen muutos 

 

Suomen väestö ikääntyy. Euroopan unionin tilastotoimiston Eurostatin mukaan Suomi on EU:n no-

peimmin ikääntyviä maita. Vuonna 2030 yli 65-vuotiaita on jo yli neljännes kansalaisista. Väestöra-

kenteen muutos heijastuu tulevaisuudessa kaikkiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, selkeimmin ikään-

tyneiden palveluihin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 

mennessä noin 17 prosenttia. Kustannuksia lisää ikääntymisen ohessa suuret sairaalainvestoinnit eri 

puolilla Suomea ja soteuudistukseen liittyvät muutoskustannukset. Julkisen sektorin taloushaasteet tu-

levat vaikuttamaan myös palvelujärjestelmään. (Rissanen ym. 2020.) Ikääntymisen ja kehittyvän diag-

nostiikan myötä myös tiettyjen terapia-alueiden kuten syövän potilasmäärät tullevat nousemaan. 

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia aiheuttaa myös taloudellisia ja järjestelmäpaineita.  

 

Julkisen ja yksityisen sektorin taloushaasteet tulevat vaikuttamaan sotepalvelujärjestelmään, jota on 

tarpeen kehittää eri tavoin – myös tiedolla johtamisen ja datateknologian keinoin. On entistä tärkeäm-

pää tunnistaa vaikuttavat ja kustannusvaikuttavat toimintamallit ja ottaa resurssit tehokkaasti käyttöön. 

Niukkenevat resurssit voidaan nähdä perusteluna myös tosielämän tiedon käytölle. 

 

b) Lääketieteen nopea kehittyminen 

 

Lääketiede kehittyy valtavaa vauhtia. Uusia hoitoja, lääkkeitä ja teknologioita kehitetään. Informaa-

tioteknologian ja tekoälyn kehittäminen on keskeinen lääketieteen kehityssuunta (Honkanen 2018). 

Uudet lääkkeet ja hoidot tarjoavat myös entistä yksilöllisempiä uusia mahdollisuuksia. Ne saattavat 

olla aiempia kalliimpia, mutta joskus vaihtoehtokustannukset voivat olla vielä suurempia. Tiedolla 

johtaminen voi tarkoittaa toiminnan vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointia niin 
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lääketieteellisestä kuin terveystaloustieteellisestä näkökulmasta ja myös eri potilasryhmien kannalta. 

On tärkeää pystyä tekemään perusteltuja valintoja uusien ja entistenkin hoitomuotojen suhteen. (Ks. 

myös Hemilä 2019; Kunnamo 2019.) Valinnoissa auttaa tosielämän evidenssi. 

 

c) Dataekosysteemien kehittyminen 

 

Tietoa kertyy erilaisiin digitaalisiin järjestelmiin koko ajan. Potilas- ja asiakastietojärjestelmistä kertyy 

dataa uusiin tietoaltaisiin erityisesti suurissa sairaaloissa. Terveydenhuollon organisaatioissa otetaan 

käyttöön laaturekistereitä. Biopankit kehittävät toimintaansa myös valtakunnallisesti. Asiakas- ja po-

tilastietojärjestelmiin pyritään saamaan tieto rakenteiseksi, jotta sen jatkohyödyntäminen ja myös toi-

siokäyttö helpottuu. Tulevaisuuden sote- ja rakenneuudistushankkeissa investoidaan sosiaalihuollon, 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tietoarkkitehtuurien yhtenäistämiseksi. Tieto-operaat-

tori Findata organisoi ja anonymisoi dataa sairaus- ja sosiaalikertomusrekistereistä ja muista henkilö-

tietorekistereistä sekä osaltaan mahdollistaa hyvinvointipalvelujärjestelmän tutkimusta ja kehittämistä 

(findata.fi; ks. myös Kekomäki 2020). THL:n Kustannusvaikuttavuusmittaristoon kerätään tietoa ver-

tailua ja soteohjausta varten (Hämäläinen ym. 2019). Dataekosysteemeihin kuuluu myös ainutlaatui-

nen suomalainen henkilötunnusjärjestelmä, joka tukee koko palvelujärjestelmän kehittämistä. Kehit-

tyvää dataekosysteemiä ovat niin ikään erilaiset kansalliset toteutukset kuten kansallinen potilastiedon 

arkisto Kanta.  

 

Kehittyvät dataekosysteemit sekä jatkuvasti kehittyvä suurten tietomäärien analysointiosaaminen 

mahdollistavat entistä monipuolisempaa ja tehokkaampaa tiedolla johtamista verkostoja hyödyntäen. 

Monenlaisen tosielämän tiedon hyödyntäminen mahdollistuu entistä paremmin. 

 

d) Lainsäädännön muutos 

  

Terveys- ja sosiaalitietojen ensisijaista käyttöä on käyttötarkoitukset, joita varten tietoja on alun perin 

kerätty, kuten välitön potilaan hoito. Huhtikuussa 2019 voimaan tullut toisiolaki eli laki sosiaali- ja 

terveystietojen toissijaisesta käytöstä mahdollistaa potilastietojen toissijaisen käytön tutkimuksessa, 

kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa ja johtamisessa. Tiedon käyttö on edelleen toki rajoitettua. 

Käyttöä säätelee muun muassa henkilötietojen käsittelyä sääntelevä EU:n tietosuoja-asetus (GDPR), 

jota on sovellettu EU-maissa 25.5.2018 alkaen ja jota täydentää kansallinen tietosuojalaki 1.1.2019 

alkaen.  

 

Organisaation omia tietoja saa käyttää sen kehittämis- ja johtamistarkoituksiin. Esimerkiksi sairaalassa 

annetun hoidon vaikuttavuuden arviointi on jo sen oman strategisen ja operatiivisen toiminnan 
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kehittämisen kannalta tärkeää. Lainsäädännön muutos yhtäältä mahdollistaa mutta toisaalta rajoittaa 

tosielämän tiedon käyttöä. 

 

e) Poliittiset painotukset kohti parempaa vaikuttavuutta 

 

Suomen tämän hetken hallitusohjelmassa sekä tarkemmin STM:ssä ja valtioneuvostossa on määritelty 

tavoitteeksi kehittää tulevaisuuden terveydenhuoltoa vaikuttavammaksi ja kustannusvaikuttavam-

maksi (ks. esim. Pitkänen ym. 2020). ”Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta 

parannetaan, palveluiden kustannusten nousua hillitään ja niiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta lisä-

tään.” (Hallitusohjelma 10.12.2019, 154.) Jotta tämä toteutuu, tullaan tarvitsemaan niin potilailta/asi-

akkailta, ammattilaisilta kuin erilaisista muista datalähteistä saatavaa tietoa ja sen analysointia sekä 

näiden analyysien systemaattista hyödyntämistä terveydenhuollossa. 

 

Vaikuttavuus on nostettu keskiöön suomalaisessa terveyspolitiikassa 2010-luvulla, ja sen poliittinen 

painotus on vielä vahvistunut; aiheesta löytyy 2010-luvun lopulta paljon erilaisia raportteja ja selvi-

tyksiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatioon perustettiin 

sen käynnistyttyä vuonna 2015 Vaikuttavuus- ja kustannustieto-ryhmä KUVA. Ryhmän tehtävänä oli 

valmistella ehdotukset valtakunnallisesti yhtenäiseksi mittaristoksi väestön hyvinvoinnin ja tervey-

dentilan kuvaamiseen, palvelujen tarpeen arviointiin sekä palvelujen laadun, vaikuttavuuden, kustan-

nusten ja tehokkuuden seuraamiseen (kursivointi kirjoittajan). Näiden sotemittarien (kuten THL:n Tie-

toikkunassa olevan KUVA-mittariston) edellyttämä tietopohja piti niin ikään varmentaa ja koordi-

noida yhteistyössä muun muassa THL:n sotetietopohjan uudistamishankkeen ja arviointitoiminnan 

sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön ohjausvastuullisten tahojen kanssa. (Hä-

mäläinen ym. 2019, 14–15; ks. myös THL 2021.) Soteuudistukseen liittyvän Toivo-ohjelman (Sote-

tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma) tähtäimessä olisi tehdä Suomesta 

sosiaali- ja terveydenhuollon tiedolla johtamisen kärkimaa (Valtioneuvosto 2020). 

 

Tammikuussa 2020 sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi yhteystyössä Nordic Healthcare Groupin 

(NHG) kanssa tehdyn Vaikuttavuus sote- ja kasvupalveluiden ohjauksessa -hankkeen loppuraportin 

(Pitkänen ym. 2020). Siinä arvioitiin mahdollisuuksia ottaa käyttöön vaikuttavuusperustaisia ohjaus-

malleja osana hallituksen soteuudistusta. Vaikuttavuusperusteisessa ohjauksessa palvelujärjestelmää 

tarkastellaan asiakkaista ja potilaista käsin. Raportissa kirjoitetaan: ”Käytännössä vaikuttavuutta ei 

tällä hetkellä juurikaan mitata ja seurata, jolloin vaikuttavuusperustainen ohjaaminen ja johtaminen 

jäävät hatariksi.” Raportissa vaikuttavuudesta todetaan: ”Vaikuttavuus on palvelutuotannolla aikaan-

saatu muutos: sote-palveluissa vaikuttavuus on myönteinen muutos asiakkaan terveydessä, toiminta-

kyvyssä tai hyvinvoinnissa. – – Vaikuttavuudesta puhuttaessa mukana on aina myös kustannusvaikut-

tavuus, jossa korostuu palveluiden yhteiskunnallinen näkökulma. Asiakkaille tuotettu hyöty on sidottu 
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rajallisiin resursseihin. Siksi kustannustiedon linkittäminen asiakkaiden kokemaan hyötyyn muodos-

taa vaikuttavuusperustaisen ohjauksen ytimen.” (Pitkänen ym. 2020, 11.)   

 

Vaikuttavuus sote- ja kasvupalveluiden ohjauksessa -hankkeessa toteutettiin kysely sairaanhoitopii-

rien johtajille ja johtajaylilääkäreille (n=14). Kyselyn mukaan johto uskoi, että vaikuttavuustietoa käy-

tetään sairaanhoitopiiritason ohjauksessa kolmen vuoden päästä, mutta tuolloin ei vielä kerätä katta-

vasti potilaiden raportoimia mittareita. Suurimpina rajoitteina nähtiin tiedon keruun kompleksisuus, 

keräämisestä ja raportoinnista aiheutuvat lisäkustannukset sekä haasteet saada tietoa kattavasti. Ra-

portissa todetaan: ”Kokonaisuutenaan vastaukset heijastelivat sitä, että vaikuttavuustietoa tullaan käyt-

tämään yhä enemmän tulevaisuudessa, mutta muutoksen toimijoiden roolit muutoksessa ja investoin-

titarpeet systeemin muuttamiseen rajaavat muutosvauhtia.” (Pitkänen ym. 2020, 65.) 

 

Raportissa pohditaan myös vaikuttavuustiedon käytön haasteita erityyppisissä päätöksentekotilan-

teissa. Jo havaittuja ongelmia ovat muun muassa aineistojen pienuudet, ajallinen ulottuvuus (missä 

vaiheessa vaikuttavuustietoon voidaan luottaa ja mikä on riittävä aikajänne sen hyödyntämiseen) ja 

case-mixien rakentaminen niin, että varmistetaan vertailukelpoisuus. (Pitkänen ym. 2020, 114.) Tule-

vaisuudessa tärkeää on myös kansalliset linjaukset siitä, miten vaikuttavuusperustaista ohjausta edis-

tetään: miten mittaamista standardoidaan, tietojärjestelmiä kehitetään, tietoa kootaan ja sen hyödyntä-

mistä edistetään. Raportin mukaan on oltava kirkkaat tavoitteet, jotka syntyvät alueellisten ja paikal-

listen järjestäjien vuorovaikutuksesta. (Pitkänen ym. 2020, 123.) 

 

Tosielämän tietoa hyödyntämällä ja tiedolla johtamisen avulla on mahdollista parantaa vaikuttavuutta 

monella eri tasolla. Tässä tutkimuksessa ei olla kiinnostuttu poliittisesta ohjauksesta vaan siitä, miten 

mahdollistuu sairaalan toimintojen kehittäminen esimerkiksi eri potilasryhmissä, erilaisissa interven-

tioissa ja hoitopoluissa.  

 

Viiden näkökulman muodostama yhteiskunnallinen viitekehykseni edellyttää ja mahdollistaa entistä parempaa 

tiedolla johtamista ja tosielämän tiedon käyttöä terveydenhuollossa, jotta tekeminen on lääketieteellisesti ja 

terveystaloustieteellisesti perusteltua ja jotta resurssoinnin painopiste on vaikuttavassa ja tehokkaassa potilai-

den ja potilasryhmien hoidossa.  
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1.4 Tutkimuksen rakenne 
 

 

Esittelen tämän tutkimusraportin rakenteen ensin kuviona ja sitten tekstinä.  

 

Kuvio 1. Tutkimusraportin rakenne 

 

 

Tutkimuksen lähtökohtien (1) selvittämisen jälkeen luvussa 2 esittelen tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen 

ja aiempaa tutkimusta,. Avaan tietojohtamisen teorioita ja näkemyksiä (2.1) ja määrittelen avainkäsitteet (2.2). 

Pureudun tiedolla johtamisen ja tosielämän tiedon käytön tutkimukseen terveydenhuollossa etenkin siltä 

kannalta, millaisia edisteitä ja rajoitteita ilmenee (2.3). Luvussa 3 kuvaan tutkimusaineistoni (3.1) ja 

tutkimusmenetelmäni (3.2) sekä kerron tarkemmin aineiston analysoinnista (3.3). Luvussa 4 informanttien 

käsitemäärittelyjen (4.1) jälkeen tutkimustulosten luokittelukooste (4.2) esittelee kokonaisuuden. Luokittelen 

tulokseni digitaalisiin (4.3) ja inhimillisiin tekijöihin (4.4). Luku 5 sisältää pohdinnan ja johtopäätöksiä. Aluksi 

kiteytän tutkimustulokseni ja pohdin niitä suhteessa aiempaan tutkimukseen (5.1). Tarjoan tämän pohjalta 

käytännön kehitysehdotuksia (5.2). Jatkotutkimusehdotusten (5.3) jälkeen otan kantaa vielä tutkimukseni 

luotettavuuteen ja eettisyyteen sekä tutkijan positiooni (5.4). Lähdeluettelon (6) jälkeen liitteinä (7) on 

tutkimusaineistoni keruuseen liittyviä dokumentteja: tiedote tutkimukseen osallistuville (liite 1), tutkittavan  

suostumuslomake (liite 2) ja teemahaastattelurunko (liite 3).  
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2. Teoreettinen viitekehys ja aiempi tutkimus  
 

2.1 Tiedolla johtaminen    

 

Tietojohtamisen voimistuminen liittyy organisaatioiden muutokseen byrokraattisista ja hierarkkisista laitok-

sista asiakas- ja palveluorientoituneiksi organisaatioiksi. Tietojohtamisella tuotetaan organisaatioille uutta ar-

voa aineettomista voimavaroista. (Laihonen & Mäntylä 2018, 6.) Tieto on organisaatioiden tärkeintä pääomaa, 

joka mahdollistaa niiden pääsyn tavoitteisiinsa (Barcelo-Valenzuela ym. 2008). Tietojohtamisen uusi para-

digma ja nykykeskustelu alkoi 1990-luvulla, jolloin vahvistui tietoperustainen lähestymistapa yritysten ja or-

ganisaatioiden toimintaan sekä näkemys uudesta informaatioajasta. Teknologian kehittyminen mahdollisti da-

taprosesseja uusilla tavoilla. (Esim. Laihonen & Mäntylä 2018.) 

Laihosen mukaan (2020; Laihonen ym. 2011) keskeisiä tietojohtamisen teoreetikoita olivat muiden muassa 

ekonomisti Grant (mm. 1996) sekä filosofiasta, psykologiasta ja teknologiasta ammentanut Spender (mm. 

1996). Nonaka ja Takeuchi (1995) puolestaan jatkoivat filosofi Polanyin (1967) hiljaisen tiedon (tacit know-

ledge) tutkimista ja käsitteellistämistä.  

Grant (1996, 109) korosti strategisen johtamisen artikkelissaan yrityksen olevan “integroituvan tiedon insti-

tuutio”. Tietoon perustuva lähestymistapa valotti uudella tavalla organisaatioiden rakentumista ja muutti joh-

tamista. Grant erotti hiljaisen (tacit) ja eksplisiittisen tiedon. Hiljainen tieto on ei-sanallista, usein kokemuk-

sellista tai intuitiivista tietoa, joka voi ilmetä esimerkiksi taitona (ks. esim. Nonaka & Takeuchi 1995). Sairaa-

lamaailmassa hiljainen tieto on esimerkiksi lääkärin tai hoitajan kokemuksen ja oppimisen myötä karttuvaa 

ammattitaitoa. Grant oli kiinnostunut nimenomaan tallennettavasta, siirrettävästä, yhdisteltävästä, prosessoita-

vasta eksplisiittisestä tiedosta. Hiljaisen tiedon siirtäminen onnistuu hitaammin ja epävarmemmin. (Grant 

1996, 110). Hiljaisen tiedon siirron voisi ajatella tapahtuvan esimerkiksi mestari-kisälli-käytännöissä tai 

muissa sosiaalistamisissa tai havainnoinnilla. Nonakan mukaan (1991) hiljaista tietoa voidaan käsitteellistää 

spiraalimaisissa prosesseissa niin, että siitä tulee eksplikoitavaa tietoa.  

Grant (1996, 112–113) – samoin kuin Spender (1996, 46) – korosti tiedon tai oikeammin tiedon soveltamisen  

olevan organisaation arvontuotannossa keskeistä. Tämän kannalta kiinnostavaa on organisaation hierarkia ja 

päätöksenteon sijainti siinä. Vuorovaikutuksen intensiteetti liittyy organisaation rakenteeseen niin, että yksi-

köiden sisällä vuorovaikutus on voimakkaampaa kuin yksiköiden välillä. (Grant 1996, 117.) Näin ollen: jos 

halutaan parantaa vuorovaikutusta ja muun muassa tiedon vaihtoa, on erityisesti kiinnitettävä huomioita yksi-

köiden väliseen yhteyteen ja niin sanottuihin rajapintoihin.  
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Spender (1996, 46–47) tarkasteli tiedon jakamista teknologioiden kontekstissa muun muassa dialogin ja oppi-

misen kannalta. Hän yhdisti sosioteknistä systeemiteoriaa ja sosiokonstruktivismia omaksi käytännönlä-

heiseksi teoriakseen. Spender kritisoi edellisten vuosikymmenten teorioita siitä, että ne näkivät tiedon hierark-

kisena kokonaisuutena, jonka omisti ja jota hallinnoi ylin johto. Organisaatiossa tieto on orgaanista, ja merki-

tyksellistä tietoa voi olla kaikilla ja kaikkialla. Tieto on ennemmin prosessi kuin resurssi. Spenderin mukaan 

(1996, 49–50) yritys tai organisaatio on erityinen vuorovaikutusta edistävä governanssin muoto, jossa ihmiset 

oppivat, tieto kasvaa ja toimintaympäristö muuttuu ja kehittyy. Spenderille organisaatio on “tietämisaktiviteet-

tien systeemi” (1996, 55). Johtamisen tehtävänä on muun muassa pyrkiä institutionalisoimaan yksilöiden tai-

toja ja pyrkiä synnyttämään tietoprosesseista hyödykkeitä. Haasteena tässä on muun muassa teknologia, joka 

voi alkaa määritellä ja rajoittaa näitä tietoprosesseja. (1996, 58–59.) Tämähän on myös nykypäivän tiedolla 

johtamisessa keskeinen haaste: tietojärjestelmät eivät aina mahdollista halutun tiedon saamista ja hyödyntä-

mistä päätöksenteossa.  

1990-luvulla myös Suomessa alettiin käydä keskustelua ja tehdä tutkimusta tietojohtamisen teemoista. Ståhle 

oli keskeisiä vaikuttajia knowledge managementin, tietopääoma-käsitteen sekä tieto- ja innovaatiojohtamisen 

implementoinnissa suomalaiseen tutkimukseen ja yrityselämään. Ståhle korosti tietopääoman orgaanisuutta: 

menestys riippuu pitkälti siitä, miten organisaatio kykenee hankkimaan, tuottamaan ja omaksumaan uutta tie-

toa. Tietopääoman uusintamisessa erilaiset suhdeverkostot ja verkostojen dynamiikka ovat olennaisia. Dyna-

miikan herkkyys, joustavuus ja reaktionopeus, moninaiset vaikutussuhteet, sisäinen ja ulkoinen suhdeverkosto 

sekä tiedon nopea virtaus edistävät tietopääomaa. (Ståhle & Grönroos 1999, 72–80; Ståhle 1998, 2004.) 

Tietojohtaminen palvelee organisaation strategian toteuttamista (Laihonen & Kokko 2020). Tietojohtamisella 

edistetään organisaatioiden pääsyä tavoitteisiinsa ja tuetaan niiden kilpailukykyä hyödyntämällä aineetonta 

pääomaa (Laihonen 2020). Tätä varten on myös tärkeää määritellä vastuita ja prosesseja sekä tukea jatkuvaa 

dialogia, yhteistyötä ja yhdessä oppimisen kulttuuria (Laihonen & Mäntylä 2018, 2–3, 15–16). Dialogia pitäisi 

käydä entistä enemmän organisaatioiden välillä, ei vain niiden sisällä. Erilaisten palveluiden käytön ominai-

suuksia kuten vaikuttavuutta voidaan parhaiten verrata juuri organisaatioiden kesken. (Laihonen & Mäntylä 

2018, 4–5.) Palveluja pitäisi kehittää palvelujärjestelmän näkökulmasta ja potilaan/asiakkaan kannalta eikä 

organisaation hallinnan ongelmista (Laihonen & Kokko 2020). 

Monesti tietojohtamista ajatellaan vain päätöksenteon kannalta, ja keskeistä onkin päätöksenteon tehostaminen 

ja parantaminen (Laihonen 2020). Laihonen ja Mäntylä (2018, 1–2, 4-5; ks. myös Laihonen 2015, 475–476) 

korostavat kuitenkin laajempaa, strategista katsantoa. He peräänkuuluttavat tietojohtamista keskeisenä osana 

organisaation kokonaisstrategiaa sekä ehdottavat laadittavaksi systemaattista johtamisen viitekehystä infor-

maation keräämiseen ja hyödyntämiseen. Vaikka informaatiota olisi paljonkin saatavilla, sen hyödyntäminen, 

tulkitseminen ja organisaation oppiminen jää usein puutteelliseksi. Laihosen ja Mäntylän (2018, 19) mukaan 

keskeisiä asioita tulevaisuudessa onkin sellaisen johtamiskulttuurin rakentaminen, joka nojaa tietojohtamiseen 

ja tiedolla johtamiseen. Tällöin on tärkeää määritellä, millaisia tietoja ja mistä tietolähteistä me tarvitsemme. 
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Potilaiden, asiakkaiden ja kansalaisten rooli tietojohtamisessa on keskeistä, koska viime kädessä vastataan 

heidän tulevaisuuden tarpeisiinsa. 

Terveydenhuollossa tietojohtamisen aikakauden katsotaan alkaneen 2000-luvun alkupuolella (McCracken & 

Edwards 2017, 1). Sinällään terveydenhuollon tietojohtaminen ei eroa muista, mutta perinteisesti melko kon-

servatiivisena alana se ei ollut ketteränä ensimmäisten joukossa. Terveysalan organisaatiot, erityisesti sairaalat, 

ovat isoja ja kompleksisia ja ne rakentuvat matriisimaisesti, yhtäältä hierarkiassa vertikaalisesti ja toisaalta 

horisontaalisesti organisatorisina yksiköinä esimerkiksi erikoisaloittain. Terveysalan tietojohtamista kannattaa 

tarkastella sen erityispiirteitä huomioiden. Isossa-Britanniassa toimiva Healthcare Information & Management 

Systems Society määrittelee tietojohtamisen niin, että se on ihmisiin, prosesseihin, dataan ja teknologioihin 

kohdentamista tiedon, yhteistyön, asiantuntemuksen ja kokemuksen optimoimiseksi, jotta organisaation suo-

rituskyky ja kasvu paranee (aligning of people, process, data and technologies to optimise information, colla-

boration, expertise, and experience in order to drive organisational performance and growth). (McCracken & 

Edwards 2017, 2). Esitän tämän vielä kuviona. 

 

Kuvio 2. Terveysalan tietojohtamisen vaiheet (mukaillen McCracken & Edwards 2017, 2) 

 

Tietojohtamiselle ei ole olemassa yhtä määritelmää. Määritelmät riippuvat siitä, millaiseksi tieto ajatellaan ja 

miten se suhteutetaan informaatioon ja dataan (McCracken & Edwards 2017, 2) sekä siitä, mikä on organisaa-

tion tilanne ja tavoitteet, aika ja paikka (Barcelo-Valenzuela ym. 2008, 324). Määritelmien ambivalenssin ha-

vaitsin myös haastatteluissani, joskin informanteilla oli melko yhtenäinen näkemys (ks. luku 4.1). Tietojohta-

misen systeemien voidaan kuitenkin karkeasti määritellä käsittävän ihmisiä, teknologiaa ja työkaluja sekä eri-

laista tietoa, ja ne mahdollistavat suorittamisen ja päätöksenteon (Gallupe 2000, 4 [McCracken & Edwards 

2017, 2]). Merkityksellistä ei ole ainoastaan mitä tehdään vaan miten tehdään (McCracken & Edwards 2017, 

3). 

Monenlaisten muutosten takia sairaaloiden niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa pitäisi tehdä vähem-

mällä enemmän. Tietointensiivisen terveydenhuollon kehittämisessä tiedolla johtaminen on kriittisen tärkeää. 

On myös tärkeää voida hyödyntää tietoa monista lähteistä yhtaikaisesti erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja 
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käyttäen. Sähköiset potilas-/asiakastietojärjestelmät ovat avainasemassa, kun yhdistellään ja vertaillaan eri toi-

mijoiden tietoa ja automatisoidaan tietoprosesseja. (Gastaldi ym. 2012, 14–15.) 

Leskelä, Haavisto, Jääskeläinen, Sillanpää, Helander, Laasonen, Ranta ja Torkki (2019) ovat arvioineet tieto-

johtamisen tilannetta Suomessa myös osana soteuudistukseen liittyvää maakuntavalmistelua. Raportin mukaan 

tietojohtamista on alettu pitää sosiaali- ja terveydenhuollossa keskeisenä johtamisen strategiana vasta viime 

vuosina, kun uudet toimintamallit edellyttävät tietoa palveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta (Leskelä ym. 

2019, 12). Tietojohtamisen merkitys ja hyödyt tunnistetaan hyvin, mutta käytännön tietojohtamisessa on paljon 

haasteita. Joillain organisaatioilla on implementoituva tietojohtamisen strategia, mutta monilla tietojohtaminen 

on erillisiä hankkeita. Haastaviksi on koettu esimerkiksi resurssien riittävyys tiedon käsittelyyn ja hyödyntä-

miseen, reaaliaikaisen datan saatavuus, datan integrointi eri tietolähteistä ja yhdenmukaistaminen sekä tieto-

järjestelmäratkaisut. (Leskelä ym. 2019, 34, 45.) Tiedolla johtamisella pitäisi olla yhä tiiviimpi kytkentä orga-

nisaation strategiseen johtamiseen (Leskelä ym. 2019, 39). Merkittävä haaste valtakunnallisesti on niin ikään 

se, että laadun ja vaikuttavuuden seurannan kansalliset periaatteet puuttuvat. Ei ole määritelty, miten sotepal-

veluiden laatua ja vaikuttavuutta tulisi arvioida. Laatua (esim. saatavuus) seurataan jonkin verran mutta vai-

kuttavuutta vielä hyvin vähän. Lisäksi seuraamisessa käytetään erilaisia mittareita, jolloin tietoa ei voi verrata. 

Kerättävä ja käytettävä tieto on pitkälti resurssi-, kustannus- ja suoriteperustaista. Tietojohtamisella on alueilla 

alhainen kypsyystaso. (Leskelä ym. 2019, 44–45.) 

Valkonen, Kinnunen ja Saranto (2018) ovat pohtineet tiedonhallinnan prosessimallin hyödyntämistä sosiaali- 

ja terveydenhuollon tiedonhallintaa koskevissa tutkimuksissa. Tiedonhallinnan prosesseja tutkineen Choon 

(1995) mallia mukaillen he hahmottivat seuraavan kuvan. 

 

Kuvio 3. Tiedonhallinnan prosessimalli (Choo 1995; mukaillen Valkonen ym. 2018, 287)  
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Valkosen ja kumppanien mukaan (2018, 286) olemme tiedonhallinnan prosesseissa siirtyneet tiedon keräämi-

sestä ja siirtämisestä kohti tiedon hyödyntämistä: tietovarannoissa olevan tiedon jalostamiseen tietämykseksi 

analysoinnin ja tulkinnan kautta. Tässä tutkimuksessa kiinnostus on niin ikään tiedon hyödyntämisessä. Toki 

tiedon hyödyntämiseksi on myös muiden prosessin osien oltava kunnossa: tiedolla johtaminen sairaalassa on 

monimutkainen systeemi, jossa yhtä osaa ei voi kehittää huomioimatta myös muita osia (ks. myös Leskelä 

2019). Palaan tähän myöhemmin tulosten esittelyssä ja pohdinnassa (luvuissa 5.1 ja 5.2). 

 

2.2 Avainkäsitteiden määritelmät 

 

Seuraavaksi määrittelen tutkimukseni keskeisimmät käsitteet: tiedolla johtamisen ja tosielämän tiedon. Mää-

rittelen myös tiedolla johtamisen lähikäsitteitä: tietojohtamisen ja tiedon johtamisen sekä näiden suhteet  

Tiedon ohessa voidaan puhua datasta tai informaatiosta. Data on joukko erillisiä ja objektiivisia faktoja, raakatietoa 

vailla merkitystä. Sitä kirjataan, tallennetaan, luokitellaan ja varastoidaan erilaisiin järjestelmiin. Informaatio on 

merkityksen saanutta dataa, jolla on lähettäjä ja vastaanottaja Tieto on laajempaa, syvempää ja rikkaampaa kuin 

data tai informaatio; tieto on tilannesidonnaista informaatiota. Tietoa on vaikea määritellä yksiselitteisesti, koska se 

on oikeastaan kokoelma erilaisia elementtejä. Se myös saattaa pelkistyä informaatioksi tai dataksi. Tieto on lähem-

pänä toimintaa kuin informaatio tai data. (Davenport & Prusak 1998, 2–6.) Sydänmaanlakan (2012, 188–191) ku-

vaamassa tiedon hierarkiassa käsitteiden matalin taso on dataa, ja siitä korkeammalle on informaatiota, tietoa, älyk-

kyyttä ja viisautta. Päätöksenteossa data ja informaatio muutetaan tiedoksi. Tässä tutkimuksessa käytän datasta, 

informaatiosta ja tiedosta yksinkertaisuuden vuoksi pääosin termiä tieto. Tarvittaessa selvennän tekstissä, jos on 

merkityksellistä nimittää asiaa dataksi tai informaatioksi. 

Tiedon johtamisella (information/data management) tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä, että johdettavien ope-

raatioiden kohteena on data, informaatio, tieto ja tietojärjestelmät. Huolehditaan siitä, että tietoa tuotetaan tai han-

kitaan, tallennetaan tietovarantoihin ja hallitaan, että tieto on saavutettavaa ja ominaisuuksiltaan laadukasta sekä 

sen käyttö tietoturvallista ja lainmukaista. Tiedolla johtamisella (esim. knowledge-based management) tarkoite-

taan tässä sitä, että päätöksenteko perustuu relevantin tiedon systemaattiseen analysointiin, hyödyntämiseen ja 

näytön osoittamiseen. Johtaminen on faktaperusteista; johtamisen päätöksenteon tukena on osoitettavaa evidens-

siä. Jotta voidaan johtaa tiedolla, on pitänyt johtaa tietoa eli huolehtia sen hallinnasta. Tiedolla johtamisen tarpeet 

määrittelevät tiedon johtamisen vaatimukset; toisaalta tiedon johtamisen ratkaisut määrittelevät, miten tiedolla 

johtamisen tarpeisiin voidaan vastata. Tiedon johtamista ja tiedolla johtamista voidaan tarkastella laajemmassa 

tietojohtamisen viitekehyksessä (knowledge management; knowledge and information management). Tietojohta-

minen on edellytysten luomista tietoon perustuvalle päätöksenteolle ja myös tosielämän tiedon käytölle päätök-

senteossa. Tietojohtaminen sisältää tiedon keruun ja varastoinnin (tiedon johtaminen), tiedon jalostamisen (tiedon 

johtaminen ja tiedolla johtaminen) sekä tiedon käytön johtamisessa ja suunnittelussa (tiedolla johtaminen) 
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(Leskelä ym. 2018, 12–14; kursivoidut kohdat kirjoittajan). (Määritelmistä ks. myös esim. Finto 2019; Laihonen 

ym. 2013; Jalonen 2015, 43; myös Antikainen 2021.) Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut erityisesti siitä, miten 

tiedolla johtamisen keinoin edistetään terveydenhuoltoa kohti vaikuttavuusperusteisuutta ja vahvistetaan sen ky-

kyä luoda arvoa. Tällöin relevanttia on muun muassa se, mikä tieto on olennaista johtamisen näkökulmasta, miten 

tieto välittyy päätöksentekoon ja miten tieto kulkee päätöksentekojärjestelmässä.   

 

Kuvio 4. Tietojohtamisen käsitehierarkia  

 

 

Hahmotan niin, että tietojohtaminen on strategisen tason tekemistä ja yläkäsite, kun taas tiedolla johtaminen on 

praktisempaa, analysoidun tiedon hyödyntämistä päätöksenteon tukena. Tietoa voidaan kerätä monista eri lähteistä, 

kun sitä on ensin tallennettu, huollettu ja muokattu - tämä on tiedon johtamista. Tiedon analysointiin voidaan käyttää 

monia eri keinoja, kuten tekoälyä, algoritmeja, kehittyneitä tilastotieteellisiä menetelmiä ja ammattilaisten koke-

musperäistä tietoa. Analysoitu tieto muuttuu evidenssiksi eli näytöksi, jota voi hyödyntää päätöksenteossa – siis 

johtaa tiedolla. Tiedolla johtaminen ja tiedon johtaminen voidaan nähdä myös rinnakkaisina joskin toisiinsa vaikut-

tavina tietojohtamisen osina. Minä hahmotan käsitteet kuitenkin ympyräkuvioni kehiksi. Ulompi kehä tarvitsee si-

sempää kehää toteutuakseen. Kehäkuvion syntyyn vaikutti informanttieni puheet: he eivät hahmottaneet tiedolla 

johtamista ilman tietoa. Tieto ja tiedon johtamisen ratkaisut määrittävät keskeisesti tiedolla johtamisen mahdolli-

suuksia.  

Kuviossa 4 keskiössä on tosielämän tieto eli real world data, RWD. Se on potilaiden terveydentilaan ja/tai tervey-

denhuollon palvelujen käyttöön liittyvää dataa. Sitä kertyy koko ajan muun muassa sairaaloiden potilas-/asiakas-

tietojärjestelmiin raportoiduista toiminnoista, korvaustietokannoista ja potilaiden/asiakkaiden omien tallennusten 

tieto-
johtaminen

tiedolla 
johtaminen

tiedon 
johtaminen

tosielämän 
tiedon 

johtaminen
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kautta erilaisiin tietovarantoihin kuten takaisin sairaalan asiakas-/potilastietojärjestelmiin, rekistereihin, tietoaltai-

siin ja biopankkeihin. Tosielämän tieto voi olla myös muuta kuin potilaan hoitoon liittyvää kliinistä tietoa, esimer-

kiksi sosioekonomista tai ympäristöaltistukseen liittyvää dataa. Bergerin ja kumppanien (2017, 4) määritelmän mu-

kaan tosielämän tiedosta ei tarvitse sulkea pois myöskään kliinistä tutkimusdataa; yleensä kuitenkin satunnaistettu-

jen vertailukokeiden tutkimustieto ja tosielämän tieto nähdään pääosin erillisinä. Tosielämän tieto voi sisältää hyvin 

laajasti ja monenlaista kertyvää dataa, jota voidaan sen ensisijaisen käytön lisäksi toisiokäyttää.  

Toisiolain mukaisesti potilastietoja voi käyttää anonymisoituna, aggregoituna ja sääntöjen mukaisesti osana so-

teorganisaation muuta päätöksentekoa. Rannanheimon ja Jauhosen mukaan (2018, 9, 13–14, 37) toissijaisesti käy-

tettäviä tosielämän tietoja voidaan hyödyntää paitsi potilas- ja asiakastyössä myös esimerkiksi tutkimus-, kehitys- 

ja innovaatiotoiminnassa, tilastoinnissa, opetuksessa, viranomaisten ohjaus-, valvonta-, suunnittelu- ja selvitysteh-

tävissä sekä johtamisessa. Potilasdataan voidaan myös yhdistää talous- tai henkilöstötietoja, jolloin voidaan tarkas-

tella esimerkiksi kustannusvaikuttavuutta ja hoidon arvoa. Tosielämän tiedon hyödyntäminen edellyttää monipuo-

lista osaamista, oppimista ja toimintatapoja, joiden avulla varmennetaan RWD:n käytön asianmukaisuus, tuotetun 

tiedon laatu ja johtopäätösten harhattomuus. On myös tärkeää aluksi määrittää, mitä tietoa tarvitaan sekä miten 

tieto kootaan ja hyödynnetään.  

Tosielämän tiedosta saadaan tosielämän näyttöä (reald world evidence, RWE), kun sitä käsitellään tieteellisin me-

netelmin (Berger ym. 2017, 4; Garrison ym. 2007, 326–327). Tosielämän näyttö ei ole tosielämän tiedosta pääteltyjä 

anekdootteja vaan validoidusta, kuratoidusta tai standardoidusta tosielämän tiedosta pääteltyä systemaattista näyt-

töä. Bergerin ja kumppanien laatiman white paperin mukaan (2017, 4) on lisäksi tärkeää ymmärtää ensiksi se kon-

teksti, josta data on kerätty ja toiseksi se konteksti, jossa näyttöä tultaisiin hyödyntämään kehittämisen välineenä. 

Ilman kontekstiymmärrystä on vaikea ymmärtää tosielämän näytön merkitystä. Näin ollen ei myöskään ole ole-

massa “hyvää” tai “huonoa” tosielämän näyttöä, vaan näytön laatu riippuu sen käytöstä. 

Tosielämän näytön avulla saadaan entistä monipuolisempaa faktaperusteista päätöksentekoa, jossa voidaan arvioida 

myös hoidon todellista hyötyä potilaalle eli arkivaikuttavuutta hoitosuositusten optimivaikuttavuuden rinnalla (Mal-

mivaara 2013; Kekomäki 2019, 148–149). Malmivaara (2013, 103–104) määrittelee arkivaikuttavuuden lääketie-

teen elementeiksi potilaan näkökulmaan yhdistetyn hyvän kliinisen taitotiedon ja osaamisen, uusimman tieteellisen 

näytön, arkitoiminnan dokumentoinnin ja palveluntarjoajien benchmarkauksen. Arkivaikuttavuuden seurannassa 

huomioidaan kertyvää tietoa järjestelmällisesti ja iteratiivisesti uutta oppien. Kekomäen mukaan (2019, 149) arki-

vaikuttavuuden peruskysymyksiä ovat seuraavat viisi: mistä hoidosta on hyötyä kenelle, millä tavoin, miten paljon 

ja kuinka varmasti. “Vain näitä kysymyksiä tarkastelemalla voimme vähitellen päästä lähemmäs tavoitettamme, 

tuottaa kohdeväestöllemme niin paljon pärjäämistä kuin on mahdollista niillä voimavaroilla, jotka olemme itse de-

mokraattisessa järjestyksessä palveluiden tuottamiseen kohdistaneet.”  
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2.3 Tiedolla johtamisen ja tosielämän tiedon käytön tutkimus terveydenhuollossa  
 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimusaiheeni ja -tavoitteeni kannalta relevanttia kirjallisuutta liittyen tiedolla joh-

tamiseen ja tosielämän tiedon käyttöön terveydenhuollossa: millaisia asioita on tutkittu ja mitä tuloksia saatu. 

Pureudun aiheeseen etenkin siltä kannalta, millaisia edisteitä ja rajoitteita tiedolla johtamisessa ja tosielämän 

tiedon käytössä ilmenee. 

Kirjallisuuskatsausta varten tein systemaattiset tiedonhaut Scopus- ja PubMed-tietokannoissa vuosina 2011–

2021 julkaistuihin englanninkielisiin artikkeleihin. Toteutin haut käyttäen seuraavia hakutermejä erilaisina 

yhdistelminä otsikoista ja abstrakteista: knowledge management, knowledge-based management; healthcare, 

hospital; real world data, RWD, real world evidence, RWE, big data; effectiveness, efficacy. Tein vastaavan 

haun myös suomalaiseen Medic-tietokantaan mutta rajaten ajanjakson viimeiseen viiteen vuoteen ja ottaen 

mukaan kaikki tekstit, suomen kielellä.  

Käytin big data -hakutermiä RWE:n ja RWD:n rinnalla kasvattaakseni hakutulosta; tosielämän tieto on osa 

terveydenhuollon big dataa eli massadataa: runsasta, nopeasti kasvavaa ja monimuotoista digitaalista infor-

maatiota. (Määritelmästä ks. esim. Jalonen 2015, 40–41.) 

Hakujen tuloksena minulla oli satoja artikkeleita, joiden relevanssin kävin läpi ensin otsikko- ja tarvittaessa 

abstraktitasolla. Iso osa artikkeleista oli laadittu sairausspesifistä kliinisen lääketieteen näkökulmasta liittyen 

esimerkiksi syövän tai diabeteksen hoitoon. Merkittävässä määrässä artikkeleita oli farmakologinen näkö-

kulma. Osassa artikkeleita oli seikkaperäinen informaatioteknologinen näkökulma ja pureuduttiin esimerkiksi 

tietojärjestelmien ominaisuuksiin tai tiedon tuotantoon tavalla ja tarkkuudella, joka oli tämän tutkimuksen kan-

nalta epäolennaista. Nämä selvästi kliiniset, farmakologiset ja IT-aiheiset artikkelit poistin. Tein vielä muuta-

mia manuaalisia hakuja hyödyntäen kiinnostavimpien artikkelien viitteitä. Tällöin minulla oli 30 tieteellistä 

artikkelia tai muuta tekstiä (kuten opinnäytetyötä tai kirjaa), joihin tutustuin tarkemmin ja joista kirjallisuus-

katsaukseni koostuu. Näiden tekstien aihealueet edustavat lääketiedettä, johtamistieteitä, tietojenkäsittelytie-

dettä/informaatioteknologiaa, organisaatiotutkimusta, hallintotieteitä sekä sosiaali- ja terveystutkimusta. Tie-

dolla johtamisen tutkimus on hyvin monitieteistä. 

 

2.3.1 Tietojohtamisen käytännöt, avainasiat ja kehittäminen 

 

Karamitri ja Bellali (2017) tekivät systemaattisen katsauksen tietojohtamisen käytännöistä terveydenhuollossa 

tarkastellen tiettyjen hakuehtojen mukaisia artikkeleita vuosina 2004–2014. Sairaaloiden henkilökunnalla to-

dettiin olevan tietojohtamiseen liittyen vaihtelevia orientaatioita, päätöksentekoprosesseja ja verkostoja. Kir-

joittajien mukaan tietojohtamisen ymmärtäminen tehostaa resurssien käyttöä ja virtaviivaistaa tuottavuutta. 

Katsauksessa tunnistettiin tiedolla johtamisen implementoinnin esteiksi muun muassa ajan ja taitojen puute. 

Johtajien pitäisi tarjota tietojohtamiseen välineitä, toimia roolimalleina ja palkita niitä, jotka hyödyntävät tietoa 
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työssään erityisen hyvin. Pitäisi myös kannustaa parempaan yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen. Onnistunut 

tiedolla johtaminen on potilaskeskeistä ja pyrkii antamaan hoidolle parhaan vaikuttavuuden ja arvon.  

 

Shahmoradi kollegoineen (2017) laati 44 artikkelia käsittävän systemaattisen katsauksen tietojohtamisen im-

plementoinnista, näyttöön perustuvan terveydenhuollon työkaluista sekä tietojohtamisen mahdollisuuksista ja 

esteistä. Katsauksessa todetaan, että tietojohtamisen hyödyntäminen terveydenhuollossa on monipuolisesti 

vaikuttavaa ja tulokset rohkaisevia (mts. 541–543). On tärkeää valita oikea tietojohtamisen strategia, tekniset 

ratkaisut ja prosessit sekä huomioida ihmiset. Kun tarjotaan oikeaa tietoa oikeaan aikaan päätöksenteossa, 

voidaan parantaa merkittävästi potilaiden hoidon laatua ja turvallisuutta sekä sairaalassa että kodeissa. Näyt-

töön perustuvaa lääketiedettä ei voi kehittää ilman tiedolla johtamista. (Mts. 555–556.)   

 

Tietojohtamisen implementoinnin haasteina kirjoittajat luettelevat 19 tekijää: infrastruktuurin teknologia, 

työntekijöiden motivaatiopuute tiedon jakamiseen, systeemin epäluotettavuus, seniorijohtajien tuen puute, or-

ganisaation toimintatavat, potilaiden yksilönsuojan korostuminen, henkilökunnan vastahakoisuus käyttää ict-

välineitä, ajanpuute, hoitotulosten huomiotta jättäminen, tiedon dokumentoinnin ja levittämisen kannustimien 

puute, tietämättömyys hyvistä käytännöistä ja hyvien käytäntöjen jakamattomuus, vanhentunut käsitys tieto-

johtamisen systeemeistä, kalliit alkuinvestoinnit, potilasdatan huono laatu, kliinikoiden statuserot, organisaa-

tiokulttuuri, keskitetyn tietoperustaisen systeemin puuttuminen ja luottamuksen puute. (Shahmoradi ym. 2017, 

550.) 

Kirjoittajat avaavat tietojohtamisen implementoinnin mahdollisuuksia (Shahmoradi ym. 2017, 551–556). Ter-

veysinformaation ja viestintäteknologian kehittyminen sekä erilaiset interaktiiviset teknologiat kuten wiki ja 

sosiaalinen media auttavat tiedon jakamisessa ja kommunikoinnissa. Kliinisen päätöksenteon tuen ja tietojoh-

tamisen järjestelmät tarjoavat relevanttia informaatiota – joskin vaativat myös inhimillistä tulkintaa. Hyvät tie-

tojärjestelmät parantavat terveydenhuollon laatua ja turvallisuutta sekä yleensä pienentävät kustannuk-

sia. (Mts. 552.)  

 

Sähköinen potilaskertomus tarjoaa dataa hoitoon, tutkimukseen ja johtamiseen. Kirjoittajat mainitsevat säh-

köisen datan – myös tosielämän tiedon – merkityksen myös kansanterveystyössä auttamalla kehittämään sekä 

yksilöiden että yhteisöjen terveyttä ja vahvistamalla interventioiden vaikuttavuutta. (Mts. 552–553.)  

Eri sidosryhmistä kuten kliinikoista, tutkijoista, poliitikoista ja kansalaisista muodostuu virtuaalisia yhteisöjä, 

joissa voidaan vaihtaa tietoa ja ratkoa ongelmia. Ajattelen, että tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi lääkärien 

omat sosiaalisen median yhteisöt tai potilasjärjestöjen online-foorumit. Ne ovat edullinen, helposti saavutet-

tava ja usein nopea tapa saada tietoa tai toisen mielipiteen. Tiedon jakaminen on oppimista ja viihtymistä sekä 

yhteisöllisyyden vahvistamista. (Mts. 553.)  
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Kirjoittajat mainitsevat tietojohtamisen mahdollisuudeksi myös edistyneen hoidon suunnittelun (advan-

ced care planning). Potilailla on mahdollisuus hankkia tietoa oman sairautensa erilaisista hoidoista, vaikka 

sairaus tai vamma estäisi tavanomaisen kommunikoinnin. Parhaimmillaan tällainen tukee potilas-lääkärisuh-

detta ja hoidon onnistumista. (Mts. 553–554.)  

 

McCracken ja Edwards (2017) tutkivat tietojohtamisen systeemin implementointia julkisessa NHS-

opetussairaalassa Isossa-Britanniassa. Kirjoittajien mukaan yrityselämässä käytetystä, suunnittelu- ja imple-

mentointivaiheisiin jakautuvasta prosessiajattelusta on hyötyä tietoperustaiselle potilaskeskeiselle hoidolle. 

Erityisen tärkeää on tarkastella tietoa ja tietojohtamista koko prosessissa ja koko hoitoketjussa etenkin hoidon 

saumakohdissa, missä eri toiminnot integroituvat ja toimijat kohtaavat. Kirjoittajien mukaan suurin osa tieto-

johtamisen projekteista terveydenhuollossa on ollut teknologia- tai ihmislähtöisiä prosessilähtöisen sijaan 

(McCracken & Edwards 2017, 3), mikä ilmeisesti on sirpaloittanut lähestymistä. Tämä on nähdäkseni keskei-

nen haaste ja kehityskohde myös Suomessa ja yksi soteintegraatiokeskustelun puheenaihe. Kun potilaan/asi-

akkaan hoito saattaa tapahtua eri yksiköissä tai jopa eri organisaatioissa, voi olla hankala johtaa pidempiä 

hoitoketjuja tai tarkastella sen eri vaiheita, etenkin jos tietojärjestelmät eivät tue tällaista katsantoa.  

 

Terveydenhuollon organisaatiot ja etenkin sairaalat ovat monimutkaisia organisaatioita. McCracken ja Ed-

wards (2017, 2–4) kiinnittivät huomiota tietojohtamisen teorioiden ja käytännön toteutusten väliseen kuiluun. 

Kirjoittajat näkevät sairaalan tietojohtamissysteemin ytimenä potilastietojärjestelmän, joka tuo kliinikoiden 

saataville erilaista tietoa, mitä he voivat käyttää päätöksenteon, kommunikoinnin ja oppimisen tukena. Heidän 

mukaansa potilastietojärjestelmien tietojohtamiskäyttöön pureutuvaa, empiiristä lähestymistapaa on harvoin 

käytetty tietojohtamiskirjallisuudessa. Nähdäkseni sama tietojärjestelmä eri tietonäkymineen auttaa paitsi klii-

nikoita myös muita ammattiryhmiä päätöksenteossa ja päätösten kommunikoinnissa. Parhaimmillaan samoista 

tietovarannoista saadaan tietoa monenlaisiin tarpeisiin: kliiniseen työhön, johtamiseen ja kehittämiseen.   

 

McCracken ja Edwards (2017, 5–6) käyttivät kvalitatiivista metodia ja hankkivat aineistonsa haastatteluin, 

jotka koskivat kohdesairaalan tietojohtamisen systeemin kehittämistä ja implementointia. Heidän aineistonsa 

käsitti 40 hallitusjäsen-, kliinikko- ja potilashaastattelun lisäksi myös havainnointia sekä dokumentteja eli var-

sin laajan aineiston. Sekä aineistoanalyysi että kirjallisuuden tarkastelu osoittivat, että uuden sähköisen järjes-

telmän käyttöönotto (NHS:ssä jopa osittaisen paperijärjestelmän korvaaminen) ei tarkoita, että tilanne yhtäkkiä 

muuttuu paremmaksi. Käyttöönotto kytkeytyy organisaation ylätason strategiaan niin, että kehitettävä järjes-

telmä alkaa vähitellen tukea organisaation muutosta paremmaksi, arvojensa ja missionsa mukaiseksi. Tutki-

tussa casessa tietojärjestelmän implementointia ei toteutettu perinteisen projektimallin mukaisesti vaan hyvin 

joustavasti. Vaikka hoitoprosessit ovat melko vakiintuneita, sairaalan toimintaympäristö on dynaaminen ja 

muuttuva, jolloin tietojohtamisprojektienkin on oltava joustavia.  
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NHS-sairaalan uusi järjestelmä pyrittiin rakentamaan potilaiden hoitopolkuja seuraavaksi ja siten organisaa-

tiorakenteita läpäiseväksi sekä aikajanoilla liikkuvaksi niin, että voitiin katsoa nykyhetken ohessa menneeseen 

ja tulevaan. Tämä on tietojohtamisessa tyypillinen tarve: tieto ei pysähdy rakenteiden rajoille tai ajanhetkeen 

vaan tietoa pitää olla käytettävissä tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Jos tavoitteena on tukea potilaan koko-

naisvaltaista hoitoa, on se mahdollistettava tiedon avulla. Prosessit kannattaa kuvata seikkaperäisesti, jotta 

voidaan ymmärtää kokonaisuus ja esimerkiksi hallinnon ja kliinikoiden erilaiset vaatimukset järjestelmälle. 

(McCracken ja Edwards 2017, 6–9.)  

Myös terveydenhuollon ja hoitotyön tietojohtamista tutkineet Ghosh ja Scott (2007, 75) korostivat kirjallisuus-

katsauksessaan prosessien huomioimista, kun johdetaan tiedolla. Näin siitä tulee tehokkaampaa. Barcelo-Va-

lenzuela kumppaneineen (2008, 323) ehdottaa, että tietojohtaminen keskitetään ainakin ensin kriittisiin pro-

sessien vaiheisiin. Tämä kuulostaa johdonmukaiselta: lienee järkevintä kohdentaa ensisijaisesti niihin kohtiin 

prosessia, jotka vievät paljon resursseja tai ovat kriittisiä pisteitä potilaiden hoidossa tai muutoin ongelmallisia 

solmukohtia.  

Lisäksi on tärkeää poistaa prosessien päällekkäisyydet, mitkä saadaan näkyviin, kun tietoja tarkastellaan sa-

manaikaisesti eri lähteistä ja kokonaisvaltaisesti. Tällöin paljastuu myös tietovajeita, joiden täyttämiseksi voi-

daan alkaa miettiä ratkaisuja. McCrackenin ja Edwardsin mukaan (2017) holistinen näkökulma palveluproses-

seihin parantaa laatua, tuottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Holistinen näkökulma tarkoittaa myös sitä, 

että projektitiimi tekee kiinteää yhteistyötä operatiivisten ihmisten kanssa. Tutkitussa NHS-

tietojohtamisprojektissa panostettiin myös viestintään. Etenemisestä ja onnistumisista kerrottiin monikanavai-

sesti ja kohdennetusti sekä avainvaikuttajien käyttökokemuksia esitellen: “Communication strategy was to win 

hearts and minds.”  

Terveydenhuollon tietojohtamisen tukemista voi tarkastella myös systeemi- tai organisatoristen tekijöiden 

kautta. Nor’ashkin kumppaneineen (2017) kehitti mallin, jota testattiin lääkäreillä Uudessa-Seelannissa. Tut-

kimuksen mukaan (mts. 332, 336) tärkein tietojohtamista edistävä systeemitekijä on tiedon laatu. Laatu vai-

kuttaa vahvasti käyttäjien käsitykseen systeemeistä, mikä taas vaikuttaa siihen, aletaanko systeemejä käyttää 

järjestelmällisesti. Tämä on ymmärrettävää terveydenhuollossa, jossa operoidaan potilaiden terveydellä ja elä-

mällä: käytettävän tiedon heikkolaatuisuudella voi olla kohtalokkaita seurauksia. Tärkeää on myös tietojärjes-

telmien laatu ja käytettävyys. Mutta lääkärit pitävät hankalampiakin järjestelmiä hyödyllisinä, kunhan niistä 

saatava tieto on korkealaaduista ja luotettavaa. Tietoturvallisuus ei nouse erikseen merkittäväksi tekijäksi – 

oletettavasti siksi, että lähtökohtaisesti ammattilaisten luottamus terveydenhuollon tietojärjestelmien luotetta-

vuuteen on korkea.   

Tärkein tietojohtamista edistävä organisatorinen tekijä on johtajuus, leadership. Johtajuus on siis tärkeämpää 

kuin esimerkiksi insentiivit, kollegoiden esimerkki tai tietojohtamisvälineiden käytön ohjaus.  Organisaation 

johtajien on tärkeää itse sitoutua tietojohtamisen systeemeihin sekä viestiä niistä ja niiden käytöstä. Tämä pa-

rantaa epäsuorasti tiedon ja tietojärjestelmien laatua. (Nor’ashkin ym. 2017, 332, 334.) Vaikuttavat johtajat 
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johtavat transformationaalisella, valmentavalla otteella ja innostavat organisaation jäseniä käyttämään tie-

tosysteemejä ja tietoja omien tarpeidensa mukaisesti – parantaen potilaiden hoidon tuloksia.  Merkittävintä 

tietojohtamisen edistämistä on johtajuuden kehittäminen ja kulttuurin muuttaminen käyttäytymisen muutoksia 

tukevaksi. Myös insentiivit ovat tärkeitä: ne tukevat käyttökokemusten jakamista. (Nor’ashkin ym. 2017, 336–

337. 

Oheinen kuvio näyttää johtajuuden vaikutuksen tiedon ja tietojärjestelmien laatuun ja edelleen tietojohtamis-

systeemien käyttöön uusiseelantilaisen tutkimuksen mukaan. 

 

Kuvio 5. Terveydenhuollon tietojohtamisen systeemin menestysmalli (Nor’ashkin ym. 2017, 336) 

 

 

Korealaisista sairaaloista tehdyn kyselytutkimuksen mukaan tietojohtamisen mahdollistajia ovat niin ikään 

johtajuus ja prosessit. Selkeät prosessit tiedon luomiseen, säilyttämiseen, jakamiseen ja soveltamiseen mah-

dollistavat tehokkaan toiminnan. On myös oltava selkeä yhteys sairaalan työprosessien ja tietojohtamisen ak-

tiviteettien välillä. Johtajuus tarjoaa kirkkaan vision, riittävän budjettiallokaation, yhteistyöverkostoja, oppi-

mista ja palkitsemista. Tietojohtamisen esteinä mainittiin yhteisöllisyyden kulttuurin, luottamuksen ja ajan 

puute. (Lee 2017.) 

 

2.3.2 Informaatioteknologia, tietojärjestelmät, data ja tieto 

 

Alrahbi kollegoineen (2020) pohti digitaalisen ajan terveydenhuoltoa ja haasteita, jotka liittyvät informaatio-

teknologian käyttöönottoon (health information technology, HIT). Teknologian merkityksellisyys potilaiden 

hoidossa ja organisaatioiden toiminnassa ymmärretään hyvin, ja parhaimmillaan terveydenhuollon tietojärjes-

telmillä tuetaan potilaiden hoitopolkuja sekä IoT- ja big data -operaatioita. Haasteena on kuitenkin 
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järjestelmien implementointi ja integrointi. Toimintaa on kehitettävä, jotta saadaan parempia hoitotuloksia 

sekä paremmin toimivia terveydenhuollon organisaatioita. (Alrahbi ym. 2020, 1367–1370.)  

Alrahbi ja kumppanit (2020, 1381–1383) korostavat, että terveysinformaatioteknologian pitäisi mahdollistaa 

big datan hyödyntämistä ja siirtymisen reaktiivisesta proaktiiviseen toimintaan. Systeemien pitäisi toimia in-

tegroidusti sekä tukea tiedon liikkumista ja tietoperustaista päätöksentekoa koko laajassa organisaatiossa, ei 

vain tietyissä siiloissa. Kirjoittajien mukaan (Alrahbi ym. 2020, 1384–1385) hyvän kokonaisarkkitehtuurin 

rakentaminen edellyttää toimivaa moniammatillista yhteistyötä – sisältäen yhteyksiä myös muun muassa 

lääke- ja terveysteknologiateollisuuteen, vakuutusyhtiöihin ja muihin relevantteihin toimijoihin. Haasteina 

nähdään muun muassa yhteistyön ongelmat, teknologioiden integrointi, muutosjohtamisen kulttuuri sekä kus-

tannusten ja ajan hallinta. 

Saksalaista terveydenhuoltoa rasittavat samanlaiset muutokset kuin suomalaistakin, muun muassa ikääntymi-

nen ja verotulojen pieneneminen, jolloin on entistä tärkeämpää tehostaa toimintaa sekä suunnata toiminta asia-

kaskeskeiseen ja vaikuttavaan tekemiseen (Raisinghani ym. 2005, 1–2). Potilas-/asiakastietojärjestelmiä sak-

salaisissa ja hollantilaisissa sairaaloissa tutkineet Raisinghani ja kollegat (2005, 5–7) korostavat asiakkaiden 

tietämystä: he vaativat hoitonsa olevan laadukasta, kustannustehokasta ja tuottavan heille arvoa. Sairaalan ja 

ammattilaisten sekä ammattilaisten ja potilaiden suhteet ovat tärkeitä, mutta tärkeää on myös sairaalan ja sen 

potilaiden välinen asiakaskeskeinen suhde – aivan kuten muussakin liiketoiminnassa. Tämän mahdollista-

miseksi on oltava hyviä tietojärjestelmiä. Hyvät tietojärjestelmät tukevat aktiivista kommunikaatiota sekä mah-

dollistavat tiedon jakamista ja verkostoyhteistyötä, mikä on tärkeää organisaation menestyksen kannalta (Rai-

singhani ym. 2005, 23–24). Kustannusten hallinnan kannalta olisi tärkeä hahmottaa koko potilasprosessi sai-

raalaan tulosta sairaalasta lähtemiseen (2005, 5–7). Arvoperusteisen terveydenhuollon mukaan tästä hoitosyk-

listä voidaan myös hahmottaa potilaan saama arvo paremmin kuin yksittäisten toimenpiteiden tuloksista (Por-

ter 2010, 2481). 

Tosielämän tietoa voidaan käyttää vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuusanalyyseihin. Bowrin (2019) laati 

kirjallisuuskatsauksen, jossa hän käsittelee RWD-kustannusvaikuttavuusanalyysejä. Tosielämän tiedon käytön 

haasteiksi nähdään tietojen puutteellisuus, epätäsmällisyys ja virheellisyys, kirjaamisen virheet, häiriöt tietojen 

tallentamisprosessissa ja tietosuoja-asiat. Tosielämän tieto ja siitä muodostettu tosielämän näyttö on kuitenkin 

hyvin arvokasta terveydenhuollon päätöksenteossa. Se auttaa hahmottamaan sopivia hoitopolkuja, optimoi-

maan resurssien käyttöä ja parantamaan hoidon tuloksia. Tarvitaan kuitenkin vielä menetelmätutkimusta, jotta 

voitaisiin paremmin ymmärtää tosielämän näytön käyttöä ja mallintaa sitä. 

Karoliinisessa instituutissa Ruotsissa pidettiin kansainvälinen asiantuntija-workshop, jossa linjattiin tosielä-

män tiedon käyttöä kliinisen päätöksenteon tuen systeemeissä. Hoffmanin ja ryhmän (2020) katsausartikke-

lissa pohditaan, miten erilaiset tietovarannot, kertyvä tosielämän tieto sekä kehittyvät algoritmit, tekoäly ja 

koneoppiminen mahdollistavat parempaa terveydenhuoltoa ja sidosryhmien tarpeisiin vastaamista entistä pa-

remmin. Asiantuntijat korostivat, että systeemien kehittämisessä pitää huomioiden eri sidosryhmien tarpeita: 
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niin potilaiden, ammattilaisten kuin poliittisten päätöksentekijöiden. Avoimiin tietolähteisiin tarvitaan julkista 

rahoitusta, ja systeemien implementointiin pitää resursoida riittävästi. Parhaita käytäntöjä ja niin sanottuja me-

nestystarinoita on hyvä jakaa kansainvälisesti. Tieteellinen evaluointi ja eettinen pohdinta ovat tärkeitä. Tule-

vaisuudessa haluttaisiin kehittää ja kommunikoida visio siitä, miten tietovarannot voisivat tarjota arvoa myös 

oman alueen ulkopuolella. Myös tulevaisuuden tutkimus- ja kehitysprioriteeteista toivottiin keskustelua.  

Hampson kollegoineen (2018) laati kirjallisuuden ja haastattelujen perusteella white paperin, jossa kartoitetaan 

tosielämän tiedon käyttöä Yhdysvaltojen terveydenhuoltosysteemissä sekä valotetaan parhaita käytäntöjä ja 

mahdollisia riskejä. Tietokoneoppiminen, luonnollisen kielen käsittely, sähköisten potilastietojen kehitys ja 

muun muassa erilaiset potilaiden tietoja keräävät laitteet vaikuttavat siihen, että terveydenhuoltojärjestelmän 

kyky tuottaa ja tulkita suuria tietomääriä edistyy nopeasti ja myös tosielämän tietojen saatavuus ja tulkittavuus 

paranee. Tosielämän tieto mahdollistaa uudenlaista arkivaikuttavuuden tarkastelua.  

Yhdysvalloissa tosielämän tietoa hyödynnetään lääkealalla muun muassa lääkekehityksessä, regulaatiopäätök-

sissä, hyväksynnän jälkeisessä arvioinnissa ja potilasturvallisuuden monitoroinnissa sekä tulosperusteisissa 

hankintasopimuksissa. Mahdollisuuksia muuhunkin käyttöön on paljon, mutta käyttöönottoa hidastaa muun 

muassa hyvien kokemusten ja tehokkaiden kumppanuuksien puute. Data on vielä aukkoista ja RWD-

tutkimusten validiteetti puutteellista. Kartoituksen mukaan kaivataan yhteisesti hyväksyttyjä metodologisia 

standardeja, protokollia ja ohjeistuksia – samoin kuin RCT-tutkimuksissa. (Hampson ym. 2018.) 

Alankomaiden terveydenhuollossa on viime vuosina pyritty fokusoimaan niihin tuloksiin, joiden on selvitetty 

olevan potilaille merkityksellisiä. Niiden lisäksi fokuksessa ovat terveydenhuollon ammattilaisten näkökul-

masta relevantit tulokset. Ammattilaisten työpöydällä näkyvä interaktiivinen tulosinformaatio (RWD ja RWE) 

on ammattilaisten ja potilaiden keskustelun lähtökohta; informaatio sisältää myös potilaan tilanteen suhteessa 

verrokkipotilaisiin. Hoitoon liittyvä jaettu päätöksenteko on monenlaiseen, sekä ammattilaisten että potilaan 

tietoihin perustuvaa. Alankomaiden mallissa tavoitellaan potilastyytyväisyyttä ja hoitoon sitoutumista sekä 

turhien hoitojen ja kustannusten vähentämistä tulos- ja vaikuttavuusperusteisesti. Myös Ison-Britannian NHS 

(National Health Services) Outcomes Framework -sotejärjestelmässä tuotettua laatua ja vaikuttavuutta mita-

taan koko maan tasolla mutta myös alueittain ja demografisesti. (Pitkänen ym. 2020, 61–62.) Näin saadaan 

läpinäkyvyyttä ja selkeyttä tekemiseen sekä pystytään pureutumaan kehityskohteisiin systemaattisemmin ja 

tarkemmin. 

Sosiaalialan tietojärjestelmäkehitystä Suomessa tutkineet Martikainen kumppaneineen (2020) kartoittiva tie-

tojärjestelmien suunnittelun haasteita. On tavanomaista, ettei loppukäyttäjiä eli sosiaalialan ammattilaisia ja 

heidän tarpeitaan huomioida riittävästi. Niin sosiaali- kuin terveysalalla ongelmana ei niinkään ole tahtotila 

vaan käytännöt: puuttuu sopivia yhteiskehittämisen tapoja, ja kehittämistyöhön tarvittavan ajan löytäminen 

voi olla haastavaa. Osallistumista voivat vaikeuttaa myös epäselvät roolit ja vastuut sekä yhteisesti ymmärret-

tyjen käsitteiden puuttuminen. Tutkimustulokset olivat samansuuntaisia kuin aiemmin lääkäreille ja hoitajille 

tehdyissä tutkimuksissa: sosiaaliammattilaiset ovat halukkaita osallistumaan tietojärjestelmiensä 
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kehittämistyöhön, koska järjestelmien käytettävyys vaikuttaa heidän työnsä sujuvuuteen. Kehittäjäjoukossa 

pitää olla sekä kokeneita että aloittelevia työntekijöitä. Aktiivisen moniammatillisen kehittämisen lisäksi on 

tärkeää kerätä jatkuvasti palautetta. Kirjoittajat suosittelevat myös kehittäjien jalkautumista kentälle selvittä-

mään käyttäjien järjestelmäkäyttöä sekä näkemyksiä ja vaatimuksia tietojärjestelmiä kohtaan. Järjestelmäke-

hittämisen lähtökohtana pitäisi olla sekä johdon että muun organisaation tavoitteet. (Martikainen ym. 2020, 

271–272, 278–280.) 

Samasta tutkimusaineistosta selvitettiin myös sosiaalialan ammattilaisten käyttäjäkokemuksia asiakastietojär-

jestelmistä ensimmäistä kertaa laajasti valtakunnallisella tasolla (Ylönen ym. 2020). Näitäkin tuloksia verrat-

tiin niin ikään aiemmin tutkittuihin terveysalan ammattilaisiin. Katsauksessa todetaan, että tietojärjestelmien 

kehittäminen on keskeistä vaikuttavuuden parantamisessa ja kustannusten hillitsemisessä (mts. 38). Sotealan 

tietojärjestelmien pitäisi tukea yhteistyötä eri ammattilaisten välillä sekä asiakkuuksien hallintaa ja kokonais-

kuvan muodostumista (mts. 39). 

Etsin tietokannoista kirjallisuutta myös niin, että korvasin real world data -hakutermin big datalla. Muun mu-

assa Sousa kumppaneineen (2019) tarkasteli big data -analytiikkaan perustuvaa päätöksentekoa sekä päätök-

senteon strategioita ja prosesseja terveydenhuollon henkilöstöjohtamisessa. Tässä systemaattisessa katsauk-

sessa todettiin big dataa käytettävän muun muassa yksilöllistyvän lääketieteen tarpeisiin, hoidon laadun seu-

rantaan, kliiniseen tutkimukseen sekä lääkinnällisten laitteiden suunnitteluun.  

Mallappallilin ja kollegoiden (2020) katsauksessa big datasta ja lääketieteen tutkimuksesta korostui, että big 

datan innovatiivinen käyttö ja yhteiskehittäminen mahdollistaa uusien hoitomuotojen löytämistä. On kuitenkin 

erittäin tärkeää toimia läpinäkyvästi sekä säilyttää julkinen luottamus datan asianmukaiseen ja tietoturvalliseen 

käyttöön.  

Marjo Hyvärinen (2018) laati hoitotyön johtamisen pro gradu -tutkielman big datan käytöstä perusterveyden-

huollossa. Tulosten mukaan perusterveydenhuollon johtajat hyödyntävät big dataa toiminnan suunnittelussa, 

johtamisessa ja kehittämisessä, tavoitteenaan johtaa toimintaa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti sekä tuot-

taa väestölle terveyttä ja hyvinvointia. Kuitenkin big datan ja analytiikan hyödyntäminen perusterveydenhuol-

lon johtamisessa on vasta alkuvaiheessa. Haastateltujen mukaan big datan käyttö on osana tiedolla johtamista, 

minkä tarkoitus on tuottaa arvoa, kuten on jossain muodossa kirjattu perusterveydenhuollon organisaatioiden 

strategiaan. Big datan hyödyntämisen haasteista keskeisimpiä ovat puutteelliset datan analysointityökalut sekä 

se, että dataa ei ole reaaliaikaisesti saatavilla tai se sijaitsee eri lähteissä. Hyvärisen johtopäätös on, että perus-

terveydenhuollon johtajat tarvitsisivat työnsä tueksi kehittyneempiä big datan analyysityökaluja, yhtenäisiä 

mittaristoja ja indikaattoreita sekä mahdollisesti myös uutta osaamista ja resursseja. Myös big datan arvoketjua 

terveydenhuollossa olisi tarpeen tutkia. 
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2.3.3 Johtajuus ja johtaminen sekä yhteistyö, vuorovaikutus ja verkostot  

 

 

Rytilä (2011) osoitti yhteiskuntatieteellisessä väitöskirjatutkimuksessaan, että tietoperustainen johtaminen ja 

palvelutoiminnan suunnitteleminen terveydenhuollossa edellyttävät jäsenneltyä ja tarkkaa tietoa, joka integ-

roidaan laajempaan kokonaisuuteen. On myös varmistettava prosessien rajapintatyöskentelyn onnistumi-

nen. (Mts. 141.) Rytilän haastattelemien erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden mielestä asiantuntija- ja ennus-

tetietoa kannattaisi koota koordinoidummin ja tarkemmin aluetasolla palvelutoiminnan kokonaisuudeksi, jota 

voitaisiin edelleen työstää yhteistyössä prosessimaisesti (mts. 142). Tähän tarvittaisiin uudenlainen toiminta-

malli ja systemaattisempaa yhteistyötä, jonka painopiste olisi ennakoivassa terveydenhuol-

lossa (mts. 143). Tiedonhallinnan kehittämisessä tunnistettiin toimivat verkostot ja keskinäinen luottamus tär-

keiksi, samoin kuin nopeutta ja tarkkuutta tuovat tietotekniset järjestelmät ja monipuolinen tietotekninen ky-

vykkyys (mts. 144–145, 151). Rytilä arvioi, että terveydenhuollon muuttuva organisoituminen prosessi-

maiseksi ja toiminnan tietoperustaisuuden vahvistuminen edellyttäisi johtamistyöhön lisää resursointia sekä 

kulttuurista kehittymistä (mts. 196–197).   

 

Myös hoitajajohtajilla on tärkeä rooli tietojohtamisen organisoijina ja fasilitaattoreina. Lunden kumppaneineen 

(2017) laati systemaattisen katsauksen hoitajien johtamisrooleista tiedolla johtamisessa. Myös tässä tutkimuk-

sessa korostuu johtajuuden ja organisaatiokulttuurin merkitys tietojohtamisen edistäjinä. Hyvänä johtajuutena 

artikkelissa mainitaan transformationaalinen, valmentava ja kannustava johtaminen. Hyvä organisaatiokult-

tuuri puolestaan edistää tiedon jakamista, vastavuoroista palautteenantoa ja yhteistä oppimista.  Hoitajajohta-

jien pitäisi käyttää näyttöön perustuvia interventioita tukeakseen yhteistä oppimista ja luodakseen infrastruk-

tuurin, jossa voidaan kehittää kompetensseja. Tietojohtamisen kehittämisessä tärkeää on myös yhteistyö eri 

tahojen kuten yliopistojen kanssa ja magneettisairaalan status. Johtajat pitävät tietojohtamisen kykyjään usein 

riittämättöminä; hoitajajohtajat pitävät myös kykyjään käyttää tietoa riittämättöminä.  

 

Waring ja kollegat (2013) tutkivat etnografian keinoin sisäisiä tiedonvälittäjiä eli eräänlaisia tietojohtamisen 

lähettiläitä kolmessa NHS:n akuuttisairaalassa Isossa-Britanniassa. Tutkimuksen mukaan tällaisina toimivilla 

henkilöillä on organisaatiossa usein monipuolinen hybridirooli: he osallistuvat useisiin yhteisöihin ja heillä on 

sekä substanssi- että johtamisosaamista. Tällainen hybridirooli oli myös minun haastateltavillani: heillä oli 

vahva lääketieteellinen tai informaatioteknologinen osaaminen, minkä lisäksi he toimivat isompien tai pienem-

pien yksiköiden tai projektien johtajina. Tällaiset henkilöt fasilitoivat tiedon jakamista ja käyttöä organisaation 

yksiköiden, tiimien ja professioiden välillä ja siten tukevat integroitua, yhteistoiminnallista ja potilaskeskeistä 

työskentelyä. Artikkelissa mainitaan, että esimerkiksi potilasturvallisuutta kannattaisi käytännössä edistää 

juuri tuollaisten hybriditoimija-tiedonvälittäjien tukemana, jolloin sille saadaan kosketuspintaa arkeen ja vah-

vempi painoarvo kuin vain prosessivastuuhenkilön kehotuksella muodolliseen raportointiin.   
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Waringin ynnä muiden (2013) tutkimuksessa yhdistetään tietojohtamistehtävät tiedon ontologiaan. Kliiniset 

käytännöt perustuvat pitkälti kokeilemiseen, kokemukseen ja käytännön taitotietoon. Koska terveydenhuol-

lossa on vahva side tämän hiljaisen tiedon ja ryhmäjäsenyyden välillä, tuota tietoa on vaikea jakaa työrooli-

tusten tai professioiden kesken. Professioiden väliset raja-aidat ovat hyödyksi mutta myös haitaksi, kun pitäisi 

jakaa tietoa ja oppia yhdessä. Rajojen yli liikkuvat hybriditoimijat ovatkin hyvin tärkeitä tiedonvälittäjiä ja 

tietojohtamisen fasilitoijia. Koska heillä on jonkinlaista substanssiymmärrystä, he pystyvät kytkemään tiedon 

konteksteihin ja vahvistamaan sen ymmärtämistä. Näiden hybriditoimija-tiedonvälittäjien paikka organisaa-

tiossa ja sisäiset suhteet vaikuttavat tiedonvälitykseen ammatillisten ja organisatoristen rajojen yli. He osaavat 

tarvittaessa paitsi koordinoida ja kohdistaa myös kääntää tietoja ammattislangista toiseen tai yleiskieliseksi. 

Tällaiset henkilöt voivat olla johtajia mutta myös esimerkiksi koordinaattoreita, joilla on kliininen tai muu 

substanssitausta mutta jotka nyt operoivat pääosin tiedon parissa. Artikkelin perusteella voi päätellä, että tie-

tojohtamisen edistämisen kannalta tällaisia brokereita olisi hyvä sijoittaa eri puolille organisaatiota ja kehottaa 

heitä toimimaan sekä virallisissa että epävirallisissa kanavissa ja foorumeilla.   

Vuokko Pihlainen (2020) osoitti terveyshallintotieteen väitöskirjatutkimuksessaan, että suomalaisten sairaa-

loiden johtamisessa on useita esteitä verkostomaiselle toiminnalle sekä osaamisen ja hyvien käytäntöjen jaka-

miselle. Sairaaloissa on erilaisia rinnakkaisia käytäntöjä, ja yhtenäiset johtamisen toimintatavat ja periaatteet 

jäävät usein sopimatta. Erityisesti kannattaisi yhtenäistää johtamisen tietoperustaa ja kehittää strategiaosaa-

mista. Yksilöllisen johtamisosaamisen kehittäminen on tärkeää, mutta Pihlaisen mukaan olennaisempaa on 

nähdä johtamisosaaminen systeeminä. Pitäisi uudistaa organisaatiotasoisia johtamistoiminnan kehittymistä tu-

kevia käytäntöjä, toimintamalleja ja rakenteita. Terveydenhuollon uudistaminen edellyttää myös johtajuudelta 

ja johtamisosaamiselta uudistumista. 

Tortoriellon ja kumppanien (2012) kiinnostuksen kohteena on, miten edistetään tiedon siirtymistä organisaa-

tion yksiköstä toiseen, yli rajojen. Aiemmin esittelemässäni tutkimuksessa (Waring ym. 2013) korostettiin 

rajoja ylittävien avainhenkilöiden osuutta tiedonvaihdon agentteina. Toisaalta heidän roolinsa saattaa muuttua 

myös tiedonvirtauksen tukkeeksi, mikäli he alkavat korostaa omaa valtaansa ja auktoriteettiaan. Tortoriello ja 

muut kirjoittajat (2012) näkevät tiedonvaihdon kannalta kiinnostavana verkostot, niiden laajuuden ja voimak-

kuuden. Aiemmin he ovat tutkineet tiedonvaihdon merkitystä innovaatioiden kannalta ja todenneet korrelaa-

tion. Artikkelissaan he kuvaavat ison kansainvälisen teknologiayrityksen tiedonkulkua tiimien välillä. Tietoa 

on usein enemmän ja sen siirto sujuu helpommin, jos lähettävä ja vastaanottava henkilö ovat samassa yksi-

kössä, jolloin heillä on samankaltaista tieto- ja kokemuspohjaa ja hiljaista tietoa. Toisaalta tietoa saava henkilö 

saattaa olla skeptinen niitä tietoja, ideoita ja ajatuksia kohtaan, joita on kehitelty hänen yksikkönsä ulkopuo-

lella. (Mts. 1025–1026.) Asenteet kuitenkin muuttuvat sitä mukaa kuin tiedonvaihdon lähde ja hänen yksik-

könsä tulee tutuksi ja verkosto ja sidokset vahvistuvat (Mts. 1027). Tiedonvaihdon kysymykset ovat monita-

hoisia. Ei voida antaa selkeitä ohjeita siitä, miten yksiköiden välinen tiedonvaihto paranee. Selvää kuitenkin 

on, että organisaatiossa kannattaa innostaa tiedonvaihtoon ja muun muassa johtamisella tukea yksiköiden vä-

listä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. (Mts. 1037.) Terveydenhuollon kasvava kompleksisuus, teknologinen 
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kehitys ja uudenlaiset potilaskeskeiset hoitamisen mallit edellyttävät entistä tiiviimpää ja tehokkaampaa mo-

niammatillista yhteistyötä ja siten myös yhdessä oppimista (Thistlethwaite 2012, 60–61).  

Yhdyspintojen saumattoman toiminnan mahdollistamiseksi tarvitaan hyvää tiedon kulkua ja tiedolla johta-

mista sekä vuorovaikutusta. Lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluiden kehittämisestä kirjoittaneet Heinonen, Iko-

nen, Kaivosoja ja Reina (2017, 22) toteavat uusien toimintamallien ja innovaatioiden usein syntyvän erilaisten 

osaamisten, professioiden ja organisaatioiden rajapinnoilla ja yhteistyössä. He kannustavat kokeilukulttuuriin 

ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen. Koska tiedolla johtamista tehdään verkostoissa, myös verkostojohtami-

nen on tärkeää. (Heinonen ym. 2017, 26–27.) Tiedolla johtamisen haasteiksi listataan muun muassa seuraavia: 

tiedon valtava määrä, olennaisen tiedon tunnistaminen, tiedon siiloutuminen hallinnonaloittain, tietojärjestel-

mien yhteentoimimattomuus ja se, että kertyvää tietoa ei saada riittävästi palvelemaan toiminnan tavoitteiden 

saavuttamista (mts. 22). 

Potilas-/asiakaskeskeinen tai -lähtöinen ajattelu vauhdittaa monin tavoin sosiaali- ja terveyspalvelujen kehit-

tämistä sekä lisää hoidon vaikuttavuutta, palveluiden kustannustehokkuutta ja asiakkaiden ja työntekijöiden 

tyytyväisyyttä. Asiakaslähtöisyys edellyttää rajat ylittävää yhteistyötä. (Virtanen ym. 2011, 8–10, 60). Asia-

kaslähtöisten palveluiden kehittämisessä on jo 2000-luvun alussa kehotettu vuorovaikutukselliseen kehittämi-

seen ja palveluiden yhteistuotantoon (co-production) (Virtanen ym. 2011, 36); vuonna 2021 puhutaan samasta 

asiasta palvelumuotoilutermein yhteiskehittämisenä (co-creation). Virtanen kumppaneineen (mts. 38) korostaa 

teknologiainnovaatioita asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä. Viime vuosina tämä on tarkoittanut muun 

muassa etäpalveluiden aktiivista kehittämistä ja käyttöönottoa. Mahdollisesti myös koronapandemia on no-

peuttanut tätä digiloikkaa.  

Edellä on korostunut yhteistyön ja verkostojen merkitys tiedolla johtamisessa. Huxham ja Vangen (2005) hah-

mottelevat yhteistyön johtamisen teoriaa. He tarkastelevat yhteistyöetuja johtajuuden, oppimisen ja menestyk-

sen kannalta. Yhteistyöstä täytyy olla sellaista etua tai hyötyä, mitä osapuolet eivät voi saavuttaa yksinään 

(mts. 60, 80–81). Aina yhteistyön eduista ei olla samaa mieltä, kuten ei myöskään aina olla yhteistyön tekemi-

sen tavoista tai tavoitteista (mts. 61–63, 82–86). Tavoitteet voivat olla eksplisiittisiä, lausumattomia tai piilo-

tavoitteita ja ne voivat vaihtua hyvinkin tiuhaan (mts. 93–95, 99). Niistä neuvotellaan erilaisissa episodeissa 

eri toimijoiden kesken (mts. 111–117). Kirjoittajat erottavat kommunikaation ydinryhmän jäsenten välillä, 

ydinryhmän ja muun organisaation välillä sekä yhteistyötoimijoiden ja muun yhteiskunnan välillä (mts. 67). 

Relevantteja yhteistyön tekemisen teemoja ovat muun muassa yhteiset tavoitteet, työprosessit, resurssit, sitou-

tuminen, riskit, kompromissit, kulttuuri, valta, demokratia ja tasavertaisuus sekä identiteetit ja sosiaalinen pää-

oma (Huxham & Vangen 2005, 38). Huxham ja Vangen (2005) pohtivat erikseen luottamusta yhteistyön kan-

nalta (68, 153, 172). Luottamusta voidaan johtaa rakenteiden ja prosessien kautta muun muassa valtuuttamalla 

ja sitouttamalla ihmisiä (mts. 203–206). Yhteistyön johtaminen tarkoittaa erilaisten jännitteiden kanssa toimi-

mista (mts. 203, 206).  Riittävän hyvän yhteistyön onnistumiseksi on oltava oikeat henkilöt oikeista 
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organisaatioista ja oikea ajoitus (mts. 256–257). Uudet yhteistyön tekijät laitetaan valitettavan usein jatkamaan 

entisiä malleja, vaikka heiltä voisi saada uusia ideoita yhteistyöhön (mts. 217).  

Håkansson kollegoineen (2001) tarkastelee liiketoiminnan kehitystä niin ikään verkostoina ja vuorovaikutuk-

sen näkökulmasta. Vuorovaikutus on aina jossain laajemmassa kontekstissa, johon vaikuttaa aika ja tila (117–

129) sekä monenlaiset toimijat (131–134). Yritysten välinen vuorovaikutus muuttaa niiden resursseja ja akti-

viteetteja sekä itse yritystä (27). Innovoinnin kannalta on tärkeää, että kehitys, tuotanto ja käyttö ovat vuoro-

vaikutusprosessissa. Kirjoittajat painottavat avoimuutta: ettei verkostoa rajoiteta etukäteen vaan että sen kehit-

tyminen on iteratiivista. (Håkansson 2001, 254–260.) Myös esimerkiksi poliitikot ja kansalaiset vaikuttavat 

verkostojen muodostumiseen ja toimintaan (mts. 273–274). 

Ulkoiset suhteet ovat yrityksen kasvun ja kehityksen edellytys. Mutta ulkoisten suhteiden verkosto paradok-

saalisesti myös sitoo yritystä toimimaan nykyisillä tavoilla ja estää muutosta. Sillä menee resursseja nykyisten 

suhteiden hoitamiseen, vaikka pitäisi etsiä uusia. Toinen paradoksi on suhteiden kehä: yrityksen suhteet ovat 

seurausta sen strategiasta ja toiminnasta, mutta toisaalta suhteet myös vaikuttavat yrityksen strategiaan ja toi-

mintaan. Suhteet ja suhdeverkostot ovat merkityksellisiä tiedon, ymmärryksen, normien ja arvojen rakentajia. 

Kolmas verkostoitumisen paradoksi liittyy suhteisiin ja kontrolliin. Yritys pyrkii kontrolloimaan verkostojaan 

ja johtamaan yhteistyösuhteitaan omien tavoitteidensa mukaisesti; tavoitteisin pääsy on myös syy hankkia suh-

teita ja verkostoja. Mutta mitä enemmän yritys kontrolloi verkostojaan, sitä tehottomammiksi ja epäinnovatii-

visiksi ne muuttuvat. Nämä paradoksit osoittavat, että verkosto on jatkuvassa muutoksen ja pysyvyyden vaih-

telussa. (Håkansson ym. 2001, 190–194)  

 

2.4 Yhteenveto aiemmasta tutkimuksesta  

 

Käsitemäärittelyssäni tietojohtaminen on yläkäsite, johon kuuluu tiedolla johtaminen. Faktaperustaisessa tie-

dolla johtamisessa päätöksenteko perustuu tiedon systemaattiseen analysointiin, hyödyntämiseen ja näytön 

osoittamiseen. Myös tietoa voidaan johtaa, jolloin operoidaan datan ja tietojärjestelmien parissa. Tosielämän 

tieto eli real world data (RWD) on potilaiden terveydentilaan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 

käyttöön liittyvää ja jatkuvasti kertyvää dataa. Sitä voidaan hyödyntää tiedolla johtamisessa. Sairaalan arjessa 

tosielämän tiedon käyttö ja näyttö tiedolla johtamisessa ohjaa toimintaa, hoitoa, hoitopolkuja ja prosesseja – 

tai tätä kohti pyritään.   

Tutkimuksen avaintermeihin liittyvä tietokantahaku tuotti satoja artikkeleita. Käsittelystä poissuljettiin kliini-

set, farmakologiset ja informaatioteknologiset artikkelit, jotka eivät tue tämän tutkimuksen tavoitteita. 30 ar-

tikkelia tai muuta tieteellistä tekstiä käsittelivät aihetta tietojohtamisen käytäntöjen ja kehittämisen kannalta, 

tietojärjestelmien, tiedon ja datan kannalta sekä johtajuuden ja johtamisen, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja 
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verkostojen kannalta. Tarkastelin yhtäältä tiedolla johtamisen ja toisaalta terveydenhuollon tiedolla johtami-

seen liittyviä teorioita ja näkemyksiä 1990-luvulta 2020-lukuun.  

Kirjallisuuskatsauksen mukaan tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen on tärkeää terveydenhuollon kehittämi-

sessä. Sen toteuttamisessa keskeisiä asioita ovat muun muassa tiedon ja tietojärjestelmien laatu, selkeät pro-

sessit, joustava projektijohto ja holistinen näkökulma ulottuen potilaan hoitoketjuihin ja eri sidosryhmien tar-

peisiin. Erittäin keskeinen tiedolla johtamista edistävä tekijä on johtajuus ja sen kehittäminen. Hyvällä johta-

juudella tuetaan kulttuuria, jossa mahdollistuu monipuolinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Tiedolla johtamisen 

kehittämisessä visio ja luottamuksen rakentaminen on tärkeää. Erilaiset insentiivit tukevat käyttökokemusten 

jakamista ja vertailua. Johtajien lisäksi keskeinen rooli on hybridiroolin omaavilla, organisaation rajojen yli 

liikkuvilla tiedonvälittäjillä, jotka fasilitoivat tiedon käyttöä ja jakamista. Ylipäätään toiminnan tietoperustai-

suuden ja potilas-/asiakaskeskeisyyden vahvistaminen konkreettisilla, pitkäjänteisillä toimilla ja myös kette-

rillä kokeiluilla on tärkeää.    

Tiedolla johtamisen toteutumisen rajoitteita ja esteitä tarkasteltiin laajasti. Ne liittyvät muun muassa toiminto-

jen organisoitumiseen ja tarkasteluun, jossa keskiössä ei oikeastaan ole potilaan kokemus ja hoidon tulos tai 

arvo vaan organisoituminen sinällään. Ajan, taitojen ja osaajien puute hankaloittaa. Johtajuuden puute on olen-

nainen este tiedolla johtamisen kehittämisessä.  

 

3. Aineisto ja metodologia  

 

Maisteritutkielmani on laadullinen tutkimus, jonka empiirisenä aineistona on teemahaastattelut ja tutkimus-

menetelmänä teoriaohjaava sisällönanalyysi.  

 

3.1 Haastatteluaineisto   

 

Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi haastattelut, koska niiden avulla voidaan saada selville haastateltavien 

näkemyksiä ja kokemuksia teemana olevasta aiheesta, jota ei ole vielä paljoa kartoitettu. En etsi ”objektiivista” 

tietoa vaan pyrin saamaan tietoa tutkimastani ilmiöstä haastateltavien kertomusten, tulkintojen ja merkitysten 

kautta. (Tuomi & Sarajärvi 2013.) Haastattelu on menetelmänä joustava; siinä voidaan palata aiempiin asioi-

hin, täsmentää ja tarkentaa. Teema ja ennalta mietityt sekä ennalta myös haastateltaville toimitetut kysymykset 

ohjaavat haastattelun kulkua. Mutta kuten aidossa keskustelussa, teemahaastattelussakin voidaan poiketa suun-

nitelmasta, mikäli informantit nostavat muita, heille tärkeitä asioita esiin. Teemahaastattelun perusidea on, että 

tutkija ei lyö lukkoon haastattelun agendaa vaan määrittää keskeiset teemat, joita haastattelussa käsitellään. 

(Hyvärinen 2017, 21–22.) Haastattelijan asenne on tärkeä. Hyvä tutkimushaastattelija kuuntelee ja osoittaa 
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kuuntelevansa, eli myös reagoi haastateltavaan ja tämän vastauksiin, osoittaa kiinnostusta, tietämättömyyttä, 

kunnioitusta, antaa tilaa, ottaa kiinni, ei tuomitse eikä arvioi sekä sietää hiljaisuutta (Hyvärinen 2017, 31–32). 

Keräsin tutkimusaineistoni henkilökohtaisilla teemahaastatteluilla kahdesta kohdeorganisaatiosta, jotka edus-

tavat suurta sairaanhoitopiiriä ja sairaalaa sekä kehittynyttä tietovarantoa. Näissä sairaaloissa on muun muassa 

tietoallas ja laaturekistereitä dataekosysteemissään. Tiedolla johtaminen on agendalla. Käytin organisaatioiden 

ja haastateltavien valinnassa omaa, sekä tuoreesta sosiaali- ja terveysalan opiskelusta että työelämästä sotealan 

koulutustehtävissä saamaani taustatietoa, sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden julkista viestintää, tiedolla johta-

misen avainhenkilöiksi tunnistamiani sairaalan työntekijöitä sekä myös toimeksiantajani Medaffconin näke-

myksiä. Lähestyin molempia sairaaloita jo kohdeorganisaatioiden pohdintavaiheessa reflektoidakseni valintaa, 

tiedolla johtamisen tematiikkaa niissä ja myös kyselläkseni mahdollisista haastateltavista henkilöiltä. Kävin 

muutamia esikeskusteluja, joissa testasin tutkimusteemojani. 

Pohdin haastateltavaksi valittavia ammattikuntia, joita sairaalassa työskentelee monia ja joista useat ovat te-

kemisissä tiedolla johtamisen kanssa. Koska tämä tutkimus tehdään laadullisen tutkimuksen keinoin, aineis-

toksi katsotaan riittävän suhteellisen pieni määrä haastatteluja (tässä: n=10). Fokusoin haasteltavat kahdesta 

ammattiryhmästä, ja tematisoin haastatteluissa myös näiden ryhmien jäsenten yhteistyötä. Valitsemistani am-

mattiryhmistä toinen on tietoammattilaiset ja toinen lääkärijohtajat. Karkeasti esittäen: toinen ryhmä hallinnoi 

dataekosysteemiä, louhii, muokkaa ja välittää tietoa sairaalan eri tarpeisiin; toinen ryhmä hyödyntää tietoa 

monin eri tavoin, muun muassa potilaiden hoidossa ja hoidon kehittämisessä sekä prosessien johtamisessa, 

mikä taas tuottaa uutta dataa dataekosysteemiin. Sinällään en tutki ketään ammattilaista tai ammattiryhmää 

vaan analysoin asioita ja ilmiöitä – kuten tiedolla johtamisen pullonkauloja ja onnistumisia – joita ammattilai-

set tuovat haastatteluissa esiin. Kahteen ammattiryhmään fokusointi nousi esiin kirjallisuuteen tutustuttuani. 

Aiemmissa tutkimuksessa nousi tiedolla johtamisen keskeisinä toimijoina esiin yhtäältä kliinistä työtä tekevät 

ja/tai ymmärtävät johtajat ja toisaalta datan, dataekosysteemien ja informaatioteknologian taitajat.  

 

Informanteista neljä edustaa tieto- ja kuusi lääketieteellistä asiantuntijaa. Heillä on työssään jonkinlainen joh-

tamisrooli ja he toimivat päättäjinä. Neljä heistä toimii sairaalassa A ja kuusi sairaalassa B.  Informantit ovat 

30–60-vuotiaita miehiä ja naisia. Kaikilla on yliopistokoulutus. Lääkäreillä on erikoislääkärikoulutus; moni-

puolisuuden vuoksi olen pyrkinyt saamaan lääkärit eri erikoisaloilta. Lähes kaikki informantit ovat väitelleitä, 

ja monilla on myös johtamiskoulutusta kuten eMBA. Runsas kouluttautuneisuus ei ollut valinnassa merkityk-

sellistä vaan ilmeni vasta, kun selvitin informanttieni taustoja.  

 

Jotta saisin tutkimani ilmiön kannalta relevanttia informaatiota ja vastauksia tutkimuskysymykseeni, valitsin 

haastateltavikseni henkilöitä, joilla on kokemusta tiedolla johtamisesta ja tosielämän tiedon hyödyntämisestä 

(Tuomi & Sarajärvi 2018). He toimivat sairaalahierarkiassa myös päätöksentekijöinä. Kyseessä on siis hieman 

eliittihaastattelua muistuttava tilanne (Mykkänen 2009). Perustelen valintaani sillä, että heillä on uskoakseni 
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tietoa ja päätöksentekijöinä myös valtaa vaikuttaa siihen, miten sairaalassa hankitaan ja hyödynnetään tosielä-

män tietoa; he näkevät, miten tosielämän tiedon hyödyntäminen tapahtuu tai ei tapahdu ja pystyvät myös pu-

reutumaan tiedolla johtamisen prosessin edisteisiin ja rajoitteisiin, jota haluan haastatteluissani niin ikään sel-

vittää. Käsittelen haastateltavien valintaani ja valinnan vaikutuksia tutkimustuloksiini tarkemmin pohdinta-

osiossa 5.1 aineistot analysoituani. 

 

Lähestyin huhtikuussa 2020 mahdollisia informantteja henkilökohtaisella sähköpostilla, jossa esittelin itseni, 

kerroin lyhyesti tutkimussuunnitelmastani ja kysyin heidän mahdollisuuttaan osallistua noin tunnin mittaiseen 

teemahaastatteluun. Pyytämäni henkilöt kummassakin kohdeorganisaatiossa alustavasti suostuivat haastatte-

luun ja kommentoivat, että aiheeni on kiinnostava ja että he ovat käytettävissä. Tämä ensinnäkin vahvisti kä-

sitystäni tutkimusaiheeni ajankohtaisuudesta ja toiseksi se jo alusti luottamuksellista suhdettamme haastatteli-

jana ja haastateltavana. Haastattelijan ensimmäinen tehtävä on luoda vastaajaan hyvä yhteistyösuhde, jossa 

molemmat osapuolet osoittavat empaattista ymmärrystä toisen asemaa kohtaan (Ruusuvuori & Tiittula 2017, 

66–67; alkup. Keats 2000, 23).  

 

Sain tutkimusluvat sairaanhoitopiireistä elokuussa 2020. Tämän jälkeen lähestyin informantteja uudestaan ja 

sovin haastattelut syys–joulukuuksi 2020. Lähetin informanteille sähköpostitse Tiedotteen tutkimukseen osal-

listuville, Suostumuslomakkeen pohdittavaksi ja allekirjoitettavaksi sekä haastattelurungon (ks. liitteet 1–3). 

Lähetin heille myös 60 minuutin mittaisen kalenterivarauksen, jossa oli linkki Teams-etäyhteyttä varten.   

 

Toteutin kymmenen teemahaastattelua Microsoftin Teams-etäyhteyden välityksellä syys–joulukuussa 2020. 

Saatuani suulliset luvat tilaisuuden aluksi tallensin keskustelut Teamsin omalla nauhoitustoiminnolla ja tein 

kirjallisia muistiinpanoja. Haastattelut kestivät 45–65 minuuttia, keskimäärin 55 minuuttia. Tallenneaineistoa 

kertyi 545 minuuttia eli noin yhdeksän tuntia.  

Litteroin äänitallenteet itse. Litteroin kaikki informanttien puheet sanasta sanaan. Muunsin tunnistetietoja ku-

ten nimiä ja paikkoja sekä yleiskielistin murteellisuuksia. Poistin litteraattien luettavuuden vuoksi osan puhe-

partikkeleista ja puhekielisyyksistä. Omat haastattelijan puheenvuoroni litteroin kursorisesti. Litteroitua tekstiä 

muodostui 63 sivua (riviväli 1, fontti Calibri 11; n. 198000 merkkiä + välilyönnit).    

Haastattelujen suunnittelussa hyödynsin menetelmäkirjallisuutta (mm. Hirsjärvi & Hurme 2007; Hyvärinen 

ym. 2017). Haastatteluteemarunkoni oli seuraava; tarkempi haastattelurunko on myös liitteenä 3. 
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Kuvio 6. Teemahaastattelun runko 

 

 

 

Pidin perusrungon joka haastattelussa samana. Haastattelukysymysten muotoilu ja järjestys saattoivat muuntua 

tapauskohtaisesti. Jo ensimmäisissä haastatteluissa ilmeni, että asioita ei voi välttämättä erottaa toisistaan, ku-

ten olin haastattelukysymyksissäni tehnyt. Muutosjohtamisen käsite osoittautui jossain määrin ongelmal-

liseksi; ei ole erillistä muutosjohtamista vaan tiedolla johtaminen jo itsessään sisältää ajatuksen muutoksesta. 

Tiedolla johtamista tehdään, jotta asioita voidaan muuttaa.  

 

Informantit olivat hyvin sanavalmiita ja taitavia argumentoimaan. Aihepiiri oli kaikille tuttu, ja siitä oli omia 

kokemuksia, näkemyksiä ja oppeja. Joitakin kertoja informantit saattoivat viitata toisiinsa tai muihin saman 

organisaation henkilöihin. Minä saatoin myös haastattelijana viitata aiemmassa haastattelussa kuulemaani ja 

kysyä informantin näkemystä asiasta – nimiä mainitsematta. Haastattelut käytiin luottamuksellisesti, mitä ko-

rostinkin joka haastattelun aluksi: aineisto tulee vain minun käyttööni ja vain tätä tutkimusta varten.  
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3.2 Sisällönanalyysi  

 

 

Analyysimenetelmänäni on teoriaohjaava sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi (content analysis) on kvalitatiivi-

nen eli laadullinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla empiiristä aineistoa systemaattisesti järjestellään ja kuva-

taan. Sisällönanalyysin keinoin voi tutkia mitä tahansa suullisiin tai kirjallisiin lähteisiin perustuvaa tekstiai-

neistoa ja pureutua siihen, mitä ja miten aineistossa kommunikoidaan. Tällöin pyritään aineiston sisällöllisen 

luokittelun ja analysoinnin keinoin kuvaamaan ja ymmärtämään tekstissä esiintyviä ilmiöitä, ilmiöiden ja asi-

oiden merkityksiä, yhteyksiä ja seurauksia. Sisällönanalyysissa ei tavoitella ”totuutta” tai selvitellä, miksi joku 

esimerkiksi kertoo mitä kertoo. Siinä vastataan ennemminkin kysymyksiin mitä ja miten.  

 

Sisällönanalyysi aloitetaan perusteellisella aineistoon perehtymisellä. Tämän jälkeen jatketaan luokittelulla, 

jossa aineisto pilkotaan osiin tiettyjen, tutkijan määrittämien ja perustelemien sääntöjen mukaisesti. Analysoi-

tavaksi valitaan aineisto-osia, jotka ovat kiinnostavia tutkimuksen asetelman ja tutkimuskysymysten kannalta. 

Tämä sisällönanalyysiprosessin ensimmäinen vaihe eli koodaaminen on aineiston pelkistämistä. Esimerkiksi 

pitkähkön, yksilöiviä osia sisältävän lausuman koodi voi olla lausuman sisältämä propositio Koodauksen jäl-

keen alkaa aineiston ryhmittely ja kategorisointi. Koodattuja aineisto-osia yhdistellään uudenlaisiksi kokonai-

suuksiksi: teemoitetaan ja tyypitellään alaluokiksi. Sisällönanalyysiprosessin kolmas vaihe on koodeista yh-

disteltyjen alaluokkien käsitteellistämistä, abstrahointia yläluokiksi. Sisällönanalyysin keinoin aineistosta 

muodostetaan käsitteellisiä mutta alkuperäistä aineistoa ilmentäviä kiteytyksiä. Kiteytyksiä tehdään tutkijan 

tulkinnan perusteella. Tästä syystä tutkijan on tarkasteltava aineistoa useita kertoja, testattava omia tulkinto-

jaan ja mietittävä vaihtoehtoisia tapoja luokitella aineistoa. (Krippendorff 2004; Metsämuuronen 2006; Tuomi 

& Sarajärvi 2018.)  

 

Sisällönanalyysia voi tehdä induktiivisesti eli aineistolähtöisesti, deduktiivisesti eli teorialähtöisesti tai abduk-

tiivisesti eli teoriaohjaavasti. Minä käytin tutkimuksessani abduktiivista otetta, jolloin puhutaan teoriaohjaa-

vasta sisällönanalyysista. Siinä käsitteitä tuodaan tutkimuskirjallisuudesta ja teoriasta ja varsinainen aineisto 

tosielämästä. Yhtäältä aineiston lukemista ohjaavat nuo ulkopuoliset käsitteet ja ajattelumallit, joiden avulla 

aineisto on koottu ja sitä analysoidaan. Toisaalta aineiston analysointi muokkaa ja saattaa muuttaa valittua 

käsitteistöä, teoreettista viitekehystä ja käsitteellistä tutkimusteoriaa. Tutkimus toteutuu hermeneuttista kehää 

muistuttavana iteratiivisena prosessina, jossa teoreettinen esiymmärrys vaikuttaa analyysiin, joka puolestaan 

muuttaa teoriaperustaa ja mahdollisesti myös tutkimuskysymyksiä. (Alasuutari 2011, 34–37.) 

 

Abduktiivisen lähestymistavan ja teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaisesti poimin ja koodasin aineistosta 

kiinnostavia asioita, joita tarkemmin määrittelin ja syvensin tutkimuksen edetessä. Mielestäni abduktio ja 

teoriaohjaava sisällönanalyysi sopi itse keräämääni haastatteluaineistoon luontevammin kuin induktio ja ai-

neistolähtöinen sisällönanalyysi, koska olin muodostanut haastatteluni teematkin jo tiettyjä tietoperustoja ja 
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teoreettisia viitekehyksiä huomioiden. Toisaalta halusin antaa aineistolle tutkimuksessani keskeisen aseman: 

teorialähtöinen sisällönanalyysi olisi mielestäni rajoittanut tulkintojani liikaa. (Teorialähtöisyyden rajaavuu-

desta ks. myös esim. Hyvärinen 2017, 23–24.) 

 

 

3.3 Aineiston analysointi 

 

 

Tutkimusaineistoni siis on noin 10 tuntia äänitettyä haastattelumateriaalia litteroituna, anonymisoituna ja ke-

vyesti stilisoituna. Koska olin itse tehnyt ja litteroinut haastattelut, tunsin aineistoni, mutta luin sen vielä kaksi 

kertaa perusteellisesti läpi ja kuuntelin äänitteitä. Valitsin aineistosta tutkimuskysymykseni kannalta relevantit 

kohdat ja määrittelin analyysiyksikön. Valitsin analyysiyksiköksi ajatuskokonaisuuden, jossa haastateltava 

kertoo puheena olevasta asiasta. Analyysiyksikköni oli usein useamman lausuman muodostama ilmaisullinen 

kokonaisuus, joskus myös yksittäinen tai muutama lausuma. Koodasin aineiston analyysiyksiköt Atlas.ti-oh-

jelmalla, jota käytetään yleisesti laadullisten aineistojen hallinnan apuna. Se auttaa tutkijaa teknisesti ja hel-

pottaa aineiston käsittelyä. Sain Atlas.ti 9.0-ohjelman käyttööni Helsingin yliopiston ohjelmistojakelusta. Koo-

daaminen ei tässä tapauksessa ole samaa kuin tietotekninen koodaaminen, vaan se on aineiston tarkkaa ja 

ymmärtää lähilukua, palastelua, abstrahointia ja nimeämistä analyysiyksiköiksi. Koodeja kertyi noin 200.  

 

Tämän jälkeen abstrahoin koodeja muodostamalla niistä alaluokkia. Tarkastelin alaluokkia uudestaan, yhdis-

telin, poistin ja nimesin uudelleen. Joistain alaluokista tuli toisia suurempia, ja joihinkin alaluokkiin tuli vain 

muutamia koodeja. Harvinaiset alaluokat hylkäsin. Alaluokkia muodostui 24. Alaluokista yhdistelin ja kate-

gorisoin edelleen yläluokkia, joita muodostui viisi. Näistä muodostui vielä kaksi pääluokkaa. Koodauksessa ja 

kategorisoinnissa hajotin lineaariset haastattelut käsitteellisiksi palasiksi ja samalla abstrahoin aineistoa. Tar-

kastelin ja reflektoin eri vaiheissa luokittelulogiikkaa ja luokkien nimeämistä ja paikoin muutinkin niitä. 

 

Alkuperäinen aineisto kulki jatkuvasti mukanani tutkimuksen teossa, ja palasin siihen analyysini eri vaiheissa. 

Tulosluvussa 4 käytän autenttisia aineistokatkelmia analyysini kuvaamisen tueksi. Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa, jota sisällönanalyysi on, on tärkeää kuvata, miten analyysi on tehty, jotta lukija voi tarkastella analyysin 

validiteettia: onko tutkimus pätevä, onko se tehty perusteellisesti, ovatko siinä kuvatut asiat koherentteja sekä 

ovatko tulokset ja päätelmät uskottavia. (Esim. Eskola & Suoranta 2000, 219–222; Silverman 1993.)  

 

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa aloin hahmottaa aineistoa teoriaperustojen mukaan, mutta määrittelin ja 

kategorisoin aineistoani koodeihin sekä ala- ja yläluokkiin aineistolähtöisesti. Luokittelu ei ole yksiselitteistä. 

Ilmaisut ovat osa orgaanista keskustelua. Niillä voidaan nähdä useampia tarkoitteita, ja ne voitaisiin teemoi-

tella ja luokitella myös toisella tapaa. Olen ilmaisujen luokittelussa tulkinnut ilmaisuja kontekstissaan ja 
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päättänyt sen mukaan, luokittelenko ilmaisun esimerkiksi strategiseen johtamiseen vai moniammatilliseen yh-

teistyöhön. Valinnan olen tehnyt hermeneuttisesti: pyrkien ymmärtämään ja tulkitsemaan informantteja laa-

jemmasta haastattelukatkelmasta käsin ja ilmiöitä suhteessa toisiin ilmiöihin sekä ilmaisu- ja aihekokonaisuuk-

siin. Olen luokitellen ilmaisuja niin, mitä informantit minun nähdäkseni juuri tässä yhteydessä painottivat, 

esimerkiksi johtamista vai yhteistyötä. (Hermeneutiikasta ks. esim. Gadamer 2003.) 

   

Toisin kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, kvalitatiivisessa tutkimuksessa on sallittua ja melko tavallista, 

että tutkimuskysymykset hieman muuttuvat analyysin edetessä, kun tutkija löytää aineistosta uusia kiinnosta-

via ilmiöitä. Pertti Alasuutari (2011) onkin verrannut kvalitatiivista tutkimusta salapoliisityöhön, jossa aineis-

toa suurennuslasilla tutkittaessa siitä saattaa löytyä yllättäviäkin asioita, jotka voivat osin myös kyseenalaistaa 

tutkijan ennakko-oletuksia ja johdattaa pohtimaan muitakin kuin alkuperäisten tutkimuskysymysten asioita. 

Minun tutkimuskysymykseni pysyi varsin ennallaan, joskin muotoilu hieman muuttui. 

Esitän seuraavaksi esimerkin, miten analyysini on edennyt haastatteluaineiston tarkasta lähiluvusta relevant-

tien alkuperäisilmaisujen valintaan, koodaamiseen, alaluokkien muodostamiseen ja tässä tapauksessa tieto-

yläluokan muodostumiseen. 
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Taulukko 1. Esimerkki analyysin etenemisestä   

 

ylä-

luokka 

alaluokka  koodi alkuperäinen ilmaisu 

tieto tiedot rakenteisesti  

kirjattuna 

Rakenteisen tiedon puute 

hankaloittaa tiedolla johta-

mista ja vaikuttavuuden ar-

viointia. 

Ei oo päästy kiinni siihen vaikuttavuuteen. Raken-

teisen tiedon puute on ollu meillä esteenä rapor-

tointikyvykkyyden heikkouden rinnalla. Kirjaamisen 

parantaminen auttaa, vaikka se sit koetaan byro-

kraattisena vaatimuksena. Jotenkin ihmiset ei tajuu 

sitä, et hyvä data perustuu hyvään kirjaamiseen. 

 tietoaltaan, laaturekisterien 

ja muiden tietovarantojen 

hyödyntäminen 

Tietoallasratkaisu on järkevä 

paikka kerätä ja käsitellä to-

sielämän tietoa. 

Me rakennetaan tietoallasta, että datat saadaan 

paremmin saman katon alle ja helpommin tiettyjen 

yhteyksien hyödynnettäviks. 

 tiedon laadukkuus, luotetta-

vuus, reaaliaikaisuus, saata-

vuus ja kattavuus 

Datan pitää olla laadukasta, 

kattavaa ja saavutettavaa 

analytiikan kannalta, ja sen 

pitää kuvata ilmiötä riittävän 

luotettavasti. 

Vaikeuttavia asioita on esimerkiks semmonen, että 

kun tosielämän data ei oo laadukasta tai kattavaa 

analytiikan kannalta, elikkä tulee tämmönen kysy-

mys, että kuvaako se riittävän luotettavasti jotain  

ilmiötä, mitä sen on tarkotus kuvata. Ja kun se on 

kumminkin aika hajanaista ja suojattua usein, niin 

siitä tulee tämmönen vaikee saavutettavuus sille 

datalle.  

 tiedon tulkinta sekä päätel-

mien monialainen kon-

teksti- ja dataymmärrys 

Tiedon tulkinnassa ja nume-

roiden tarkastelussa pitää 

olla kaikki sidosryhmät mu-

kana. 

Mun näkemys on se, et sillon kun me tarkastellaan 

numeroita, niin pitää olla niin sanotusti kaikki sta-

keholderit mukana. Eli se tiedon tulkinta on kriitti-

nen. Nyt kun se tieto on valtaa, niin se on samalla 

vaarallinen elementti, jos me tehdään johtopäätök-

siä ilman ymmärrystä.  

 potilastiedot kaikista hoito- 

ja palveluprosesseista sekä 

relevanteista kustannuk-

sista koko hoitoketjulle 

Tarvitaan tietoa jokaisen po-

tilaan hoidon kaikista kus-

tannuksista ja vaikutuksista 

koko hoitoketjulle.  

Mä todella toivon, et jokaikisen potilaan kohdalla 

olis prom- ja prem-tiedot. Ja nyt kun tuli tää 

toisiolaki tiettyjen tietojen hyödyntämiseen, niin 

mä haluaisin tämmösen yhteiskunnallisen näkökul-

man. Et kun me hoidetaan potilaita, niin mä haluai-

sin myöskin tähän kustannusnäkökulmaan näkyviin 

nää muutkin yhteiskunnan kustannukset, työkyvyt-

tömyyden ja sairauspoissaolot, Kelan lääkekustan-

nukset ja niin edelleen. 

 

 

4. Tutkimustulokset 

 

4.1 Tiedolla johtaminen ja tosielämän tieto informanttien määritteleminä 
 

Haastattelujen alussa pyysin informantteja kertomaan, miten he ymmärtävät tiedolla johtamisen ja siinä hyö-

dynnettävän tosielämän tiedon. Koska tutkimuksessani kuvaan informanttien käsityksiä näihin asioihin 



37 
 

vaikuttavista tekijöistä, halusin selvittää, miten informantit ymmärtävät nämä käsitteet. Informanttien määrit-

telyissä – kuten myös myöhemmässä keskustelussa – tiedolla johtaminen ja tosielämän tiedon käyttö kietou-

tuivat toisiinsa. Tiedolla johtamiseen sairaalassa tarvitaan tosielämän tietoa, ja toisaalta tosielämän tiedon 

käyttö on keskeinen osa tiedolla johtamista. Keskusteluissa syntyi erilaisia painotuksia sen mukaan, korostiko 

informantti yleisesti tiedolla johtamista vai erityisesti tosielämän tiedon käyttöä tiedolla johtamisessa. Käytän-

nössä käsitteellinen raja on veteen piirretty, minkä moni informantti myös totesi.    

Informanttien tiedolla johtamisen määritelmien ydin on, että päätökset perustuvat oikeelliseen dataan ja sovit-

tuihin mittareihin. Päätöksiä ei tehdä sillä perusteella, että näin on aina tehty tai että minusta tuntuu. Päätökset 

perustuvat tosielämän tietoon hyödyntämiseen, jota kertyy sairaalan arjessa potilaista ja prosesseista. Tosielä-

män tietoa kertyy esimerkiksi tietoaltaaseen, josta sitä voi erilaisin toimintatavoin käsiteltynä käyttää oikea-

aikaisesti oikeassa muodossa päätöksentekoon – siis hyödyntää tosielämän näyttöä (RWE). Ihanteellista olisi, 

että kaikkea mahdollista tietoa olisi käytettävissä ja vielä sillä tavoin, että johtajilla, kliinikoilla ja muilla tiedon 

tarvitsijoilla olisi ymmärrettävään muotoon käsiteltyyn tietoon helppo pääsy helppokäyttöisin työvälinein 

omalta päätelaitteeltaan.   

Määrittelyissään informantit pohtivat tiedolla johtamisen tietoa mutta korostivat myös johtamista: tietoperus-

taisen päätöksenteon pohjalta tuotetun ratkaisun on myös ohjattava toimintaa. Keskeisintä ohjattavaa toimintaa 

on potilaiden hoito sekä siihen tarvittavien fasiliteettien kuten osaajien, tilojen, laitteiden ja tarvikkeiden hal-

linta. Esimerkiksi hankintojen olisi syytä perustua näyttöön hankinnan hyödyistä, sen eduista verrattuna mui-

hin vaihtoehtoihin ja mielellään myös sen vaikuttavuuden mittaamiseen. Hankinnatkin tehtäisiin siis tiedolla 

johtaen. Niin ikään tiedolla johdetaan laatua, prosessien sujuvuutta, henkilöstötyytyväisyyttä ja osaamista sekä 

vaikutetaan yhteiskunnallisesti.  

Tiedolla johtaminen on informanttien mukaan kuitenkin vain yksi työkalu johtamistyössä, muitakin on. Tässä 

tutkimuksessa ei käsitellä niitä.  

 

 

4.2 Kooste tulosten luokittelusta 

 

Esittelen seuraavaksi tutkimustulokseni pohjautuen pää-, ylä- ja alaluokkien mukaiseen jaotteluun koodeineen 

ja alkuperäisine ilmaisuineen. Ensin kuitenkin esittelen luokittelumatriisini kokonaisuudessaan.  
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Taulukko 2. Tulosten luokittelu 

pääluokka yläluokka alaluokka  esimerkkejä koodeista (pelkistetty ilmaisu) 

digitaaliset 
tekijät 

tieto tiedot rakenteisesti kirjattuna Rakenteisen tiedon puute hankaloittaa tiedolla johtamista ja 
vaikuttavuuden arviointia./ Rakenteisen tiedon kirjaamista 
hankaloittaa järjestelmästä puuttuvat koodit ja kirjauspaikat. 

    tietoaltaan, laaturekisterien ja mui-
den tietovarantojen hyödyntäminen 

Tietoallasratkaisu on järkevä paikka kerätä ja käsitellä tosielä-
män tietoa./  Leikkaustoimintaa kehitetään laaturekistereihin 
perustuvan tutkimuksen pohjalta.   

    tiedon laadukkuus, luotettavuus,  
reaaliaikaisuus, saatavuus ja  
kattavuus 

Datan pitää olla laadukasta, kattavaa ja saavutettavaa analytii-
kan kannalta, ja sen pitää kuvata ilmiötä riittävän luotetta-
vasti./ Tietojen päivittyminen järjestelmän raportteihin pitää 
olla reaaliaikaista. 

    tiedon tulkinta sekä päätelmien  
monialainen konteksti- ja data- 
ymmärrys 

Tiedon tulkinnassa ja numeroiden tarkastelussa pitää olla 
kaikki stakeholderit mukana./ Oikeasta datasta voi tehdä virhe-
päätelmän, jos ei tunne kontekstia. 

    potilastiedot kaikista hoito- ja palve-
luprosesseista sekä relevanteista 
kustannuksista koko hoitoketjulle 

Sairausspesifit elämänlaatuarviot ja aiemmat hoitoprosessit pi-
tää olla koko hoitoketjun käytettävissä, jolloin hoitoa voidaan 
järkevöittää./ Halutaan tietoa potilaan hoidon kaikista yhteis-
kunnan kustannuksista.  

digitaaliset 
tekijät 

teknologia modulaariset, yhteensopivat järjes-
telmät sekä helppokäyttöiset, sel-
keät ja sujuvat sovellukset 

Hyvässä tietojärjestelmässä on modulaarinen rakenne ja kaikki 
palat sopivat yhteen./ Uusi teknologia mahdollistaa informaa-
tion ja analyysin tarjoamisen helposti, nopeasti ja inhimillisessä 
muodossa.   

    visuaalisesti selkeä, roolipohjainen 
raporttinäkymä, josta pääsee  
porautumaan tietoihin 

Etusivu mahdollistaa sekä nopean tarkastelun että pureutumi-
sen syvemmälle tietoihin./ Roolipohjaisia näkymiä voi halutes-
saan personoida. 

    kattavat vakioraportit ja mahdolli-
suus monenlaiseen analysointiin 

Vakioraportoinnit kattavat valtaosan johtamisen tietotar-
peista./ Kliinikoiden on mahdollista tehdä ad hoc -analytiikkaa 
helposti käytettävillä välineillä. 

    pitkäjänteinen tietotekninen kehit-
täminen ja toimittajahallinta 

Hyvä toimittajahallinta varmistaa välineiden vaihtamisen ja 
sen, etteivät lisenssimaksut kasva kestämättömiksi./   
Vahva näkemys kestävistä teknologioista ja miten tehdään  
vuosikymmenien tietoratkaisu.  

inhimilliset 
tekijät 

johtaminen strateginen johtaminen ja ylimmän 
johdon tuki 

Tiedolla johtamisen kehittämiseksi tarvitaan strategista johta-
mista, ylimmän johdon tuki, rakenteet ja systeemit sekä luotta-
muksen ilmapiiri./ Tiedolla johtamisen kehittämisen paras hyb-
ridimalli on keskitetysti johdettu mutta vahvasti jalkautettu.  

    tavoitteiden asetanta ja mittarien 
määritys sekä seuranta 

Ennen kehittämistä määritellään alkutilanne sekä tavoitteet  
ja mittarit, joita seurataan./ Tiedolla johtamisen tavoite- 
asetannassa laaditaan myös seurantatyökalut, joilla mitataan 
muutoksen etenemistä. 

    muutosagentit ja toimeenpano Uudet visionääriset ihmiset ihmettelevät toimintaa, sanovat 
tarvitsevansa uusia tietojohtamisen työkaluja ja alkavat edistää 
asioita./ Tiedolla johtamisen kehittäminen on suunnittelun li-
säksi konkreettista toimeenpanoa. 

    aineettomat ja aineelliset insentiivit Vaikuttavuutta ja terveyshyötyä voisi käyttää rahoituksen,  
laskutuksen ja palkanmaksun perusteena./ Raportti terveys- 
vaikutusten tuottamisesta ja palautteen saaminen toimisi  
työntekijöille insentiivinä. 
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inhimilliset 
tekijät 

moni- 
ammatillinen 
yhteistyö 

monialaiset, motivoituneet, innostu-
neet ja vahvat kehittäjätiimit 

Tiedolla johtamisen kehittäminen vaatii monialaista yhteis-
työtä, avoimuutta, innostusta ja laajaa näkemystä./  
Vaikuttavuuden johtamista ei voi tehdä ylhäältä alas, vaan itse-
ohjautuvat tiimit miettivät tavoitteita ja parannusehdotuksia, 
joissa hyödynnetään tosielämän tietoa.  

    ammattiryhmien eri kielet ja näkö-
kulmat sekä kommunikaatio- 
haasteet 

Eri ammattilaiset puhuvat eri kieltä ja on eri näkökulmat,  
mikä pitää huomioida./ Moniammatillisuuden kommunikaatio-
haasteet on myös mahdollisuus selkeämpään perusteluun ja 
monipuolisempaan päätöksentekoon.  

    moniosaavat, sekä kliinistä työtä 
että tietohallintoa ymmärtävät  
tiedolla johtamisen linkkihenkilöt 

Tiedolla johtamisen linkkihenkilöt ymmärtävät sekä kliinistä 
työtä että tietohallintoa./ Moniosaavat tiedolla johtamisen 
koordinaattorit jalkautuvat ja auttavat uusien työkalujen  
käytössä. 

    alueellinen soteyhteistyö ja yhteis-
kehittäminen 

Alueen sotetoimijat kehittävät yhteisiä toimialariippumattomia 
ratkaisuja./ Iso määrä eri potilastietojärjestelmiä hankaloittaa 
yhteiskehittämistä.  

    kansallinen yhteistyö ja vertailut On hyödyllistä jakaa oppeja, onnistumisia ja epäonnistumisia 
tiedolla johtamisen projekteista kansallisesti./ Kaivataan  
kansallista keskustelua terveyshyödyistä sekä vaikuttavuuden 
ja kustannusvaikuttavuuden edistämisestä. 

inhimilliset 
tekijät 

kehittäminen arvot, asenteet ja organisaatio- 
kulttuuri 

Tiedolla johtamisen kehittäjien pitää sietää epäonnistumisia, 
ongelmia ja esteitä./ Kulttuurin muuttaminen tietoperus-
teiseksi on hidasta, ja siksi se pitää aloittaa ajoissa.  

    osaaminen ja jatkuva oppiminen Uuden työkalun lanseeraus aloitetaan toimialueiden  
koulutuksesta./ Toimialojen tietopöydät ovat avoimia kaikille, 
ja niistä voi käydä oppimassa. 

    tutkimus, tutkimusambitio ja  
yliopistoyhteistyö 

Määrätietoista tiedolla johtamisen kehittämistä tukee myös 
kova tutkimusambitio ja yhteistyö yliopiston kanssa. 

    pilottiprojektit ja kehittävät kokeilut  Pilotit ja kokeilut on hyvä tapa edistää tiedolla johtamista./  
Pitää lähteä rohkeasti eteenpäin vaikka pilottien kautta,  
koska iso järjestelmä syntyy pienistä palasista ja yhteisestä  
oppimisesta.  

    systemaattinen, kohderyhmittäin  
fokusoitu implementointi ja uusien 
työkalujen tuonti arkeen 

Implementointi suunnitellaan systemaattisesti eteneväksi,  
kohderyhmittäin fokusoiduksi prosessiksi./  
Tiedolla johtamisen työkalut tuodaan osaksi ihmisten työarkea 
ja esimerkiksi rutiinipalavereihin. 

    tehokas lanseerausmarkkinointi sekä 
jatkuva, kohdennettu ja moni-
kanavainen viestintä  

Viestimällä aktiivisesti eri kanavissa pusketaan järjestelmä 
käyttötapoineen ja hyötyineen ihmisten arkeen ja aktiiviseen 
mieleen./ Osa kohderyhmän ihmisistä valjastetaan promoa-
maan tiedolla johtamisen työkaluja ja antamaan lähitukea.  
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4.3 Digitaaliset tekijät 

 

Tulokset jakautuivat kahteen pääluokkaan: digitaalisiin ja inhimillisiin tekijöihin. Digitaalisten tekijöiden pää-

luokka jakautui kahteen yläluokkaan, jotka ovat tieto ja teknologia.  

 

4.3.1 Tieto 

 

Tiedolla johtamisessa tiedolla, datalla ja informaatiolla on tietenkin hyvin keskeinen merkitys. Esittelen seu-

raavaksi, mistä tietoon liittyvistä tärkeistä ominaisuuksista ja toimintatavoista informantit kertoivat haastatte-

luissa.  

Tietojen rakenteinen kirjaaminen 

Myös vapaasta tekstistä voi tehdä päätelmiä kehittyneillä algoritmeillä ja tekoälyllä. Kaikkein käytettävintä on 

kuitenkin rakenteinen tieto; sitä varten tieto pitää kirjata järjestelmiin rakenteisesti. Informantit toivat esiin, 

että kirjaamisessa on sekä systemaattisia että satunnaisia puutteita. Puutteita on tavattu aiemmin jopa käynti-

määrien kaltaisissa perustiedoissa, hienosyisemmistä tiedoista puhumattakaan. 

Ei oo päästy kiinni siihen vaikuttavuuteen. Rakenteisen tiedon puute on meillä esteenä raportointikyvykkyyden 
heikkouden rinnalla tiedolla johtamisessa. Kirjaamisen parantaminen auttaa, vaikka se sit koetaan byrokraat-
tisena vaatimuksena. Jotenkin ihmiset ei tajuu sitä, et hyvä data perustuu hyvään kirjaamiseen. (h1) 

Rakenteisen tiedon kirjaamista edistää myös se, että työntekijät ymmärtävät kirjauksien hyödyn ja voivat itse-

kin hyödyntää kirjauksia. On eduksi, että kerran kirjattua tietoa voi hyödyntää useammassa yhteydessä. 

Se on ärsyttävää mun mielestä, että niin paljon kaikennäköstä kirjataan ja näpytetään, ja ymmärrän hyvin sen 
kritiikin, että mitä hyötyy tästä on. Niin me on koitettu tehdä se hyödylliseksi niin, että se on näkyvää ja käytet-
tävissä se tieto, mitä itse kukin kirjottaa. (h3) 

Toisaalta järjestelmien pitää olla sellaisia, että ne mahdollistavat relevanttien tietojen rakenteisen kirjaamisen 

helposti ja ehkä jopa pakottavat siihen. Informanttien mukaan vikaa ei ole vain kirjaajassa vaan joskus myös 

järjestelmässä, joka ei mahdollista hyvää rakenteista kirjaamista. 

Rakenteisen tiedon kirjaamista hankaloittaa se, et järjestelmästä puuttuu koodeja ja kirjauspaikkoja. (h9) 

Tietoaltaan, laaturekisterien ja muiden tietovarantojen hyödyntäminen 

Kummassakin kohdeorganisaatiossa on tietoallas, jonka keskeisyyttä informantit korostivat tiedolla johtami-

sen kannalta. Tietoallasta pidetään järkevänä paikkana kerätä ja käsitellä tosielämän tietoa.  
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Me rakennetaan tietoallasta, että datat saadaan paremmin saman katon alle ja helpommin tiettyjen yhteyksien 
hyödynnettäväksi. (h6) 

Tietoallas on tulevaisuutta, jonka eteen työskennellään. Haaveena on tietoaltaan päälle rakennettu raportointi-

portaali, jota kukin voi halutessaan “itse pyörittää”. Tietoallas ei vielä toimi kuten halutaan, vaikka toiminta 

paranee koko ajan ja myös tekstin louhintakyvykkyyttä ja algoritmejä kehitetään. Tietoaltaan hyödyntäminen 

tapahtuu pääosin erillisinä hakuina ja selvityksinä, ei vielä arkijohtamisessa.  

Laaturekisterit mainittiin myös. Kansalliset laaturekisterit ovat tuttuja. Diabetesrekisteri mainittiin esimerk-

kinä toimivasta laaturekisteristä, jota lääkärit ja hoitajat hyödyntävät kehittäessään toimintaa laatutiedon poh-

jalta. Kansallisia laaturekistereitä myös kritisoitiin, että niistä on ollut enemmän puhetta kuin hyötyjä ja että 

ne on rakennettu ensisijaisesti tieteellisen tutkimuksen eikä arkijohtamisen tarpeisiin. On myös laadittu omia 

paikallisia laaturekistereitä, joiden avulla on kehitetty esimerkiksi leikkaustoimintaa analysoimalla sen tehok-

kuutta ja kustannustehokkuutta.   

Laajat ja toimivat tietovarannot ovat tuiki tärkeitä edisteitä tiedolla johtamisessa ja tosielämän tiedon käytössä 

sairaalassa. Vielä ei toimintaa koeta ihanteelliseksi, ja kehittämistä riittää tietovarantojen ja datalähteiden 

osalta. 

Kun nää perusasiatkaan ei oo kunnossa, niin on vaikea päästä kehittämään kunnolla vaikutus- ja vaikutta-
vuusmittaristoa. Et sä saa semmosta tietoo, jos ei sulla oo semmosta lähdettä, mistä hakisit sitä tietoo. (h5) 
 

Tiedon laadukkuus, luotettavuus, reaaliaikaisuus, saatavuus ja kattavuus 

Kaikki informantit korostivat tiedolla johtamisessa käytettävän tiedon ominaisuuksia. Tiedon pitää olla laadu-

kasta, luotettavaa ja raealiaikaista, saavutettavissa ja saatavissa sekä määrällisesti riittävän kattavaa. Tiedon 

laatua pitää myös tarkastella jatkuvasti, etsiä virheitä ja korjata. Tosielämän tietoa pitää olla riittävän paljon, 

jotta sitä voi yhdistää muuhun aineistoon; sitä pitää “antaa kertyä” ja mahdollisesti hankkia myös muualta. 

Ulkopuolisten toimittajien ja yhteistyökumppanien työvälineistä on sairaalan tuottama data saatava käyttöön, 

mikä on ajoittain ollut hankalaa. Haastattelut tehtiin koronapandemian aikaan, ja nopeasti muuttuvat olosuhteet 

korostivat entisestään tiedon reaaliaikaisuuden tärkeyttä, jotta tietoja toiminnan muutoksista voi käyttää arjen 

johtamisen työkaluna. Kun toimitaan delikaattien asioiden kuten terveyden parissa, on tiedon luotettavuus en-

siarvoisen tärkeää. 

Lääkärit ei halua käyttää työkalua, jonka tietoihin ei voi luottaa. (h8) 

Seuraavassa sitaatissa informantti kuvaa tietoon liittyviä hankaluuksia: laadukkuuden, kattavuuden, kuvaavuu-

den, saavutettavuuden ja yhdistettävyyden puutteet vaikeuttavat tosielämän tiedon käyttöä tiedolla johtamisen 

välineenä. 
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Vaikeuttavia asioita on esimerkiks semmonen, et kun tosielämän data ei oo välttämättä kauheen laadukasta 
tai kattavaa analytiikan kannalta, jolloin tulee tämmönen kysymys heti, et kuvaako se riittävän luotettavasti 
jotain ilmiöö mitä sen on tarkotus kuvata. Ja sit kun se on aika hajanaista ja suojattua usein, niin siitä tulee 
tämmönen vaikee saavutettavuus sille datalle. Ja viimeseks et tämmöstä tosielämän tietoo voi olla yllättävän 
työlästä yhdistää vaikka kliiniseen dataa. (h6) 

 

Tiedon tulkinta sekä päätelmien monialainen konteksti- ja dataymmärrys 

 

Haastatteluissa korostui vaadittava ymmärrys siitä, millaista tarkasteltava tieto on, mistä se tulee, miten sitä 

tulkitaan ja miten tietoa hyödynnetään. Lääkärijohtajat toivat esiin useita esimerkkejä, miten vaikeaa tämä on. 

Olisi hyvä olla alkuperäisen tiedon tuottajalähteen tulkinta datasta, koska riski datan virheellisyydestä on iso. 

Määrittelijän pitäisi ymmärtää, mikä tieto on relevanttia ja mitkä mittarit toiminnan kannalta keskeisiä. Tiedon 

tulkitsijan pitäisi ymmärtää, millaista kontekstia hän tarkastelee. Tämä on tärkeää toiminnan kehittämisessä ja 

johtamisessa myös etenkin siinä kohden, kun jostain asiasta pitää luopua: kun tulee uusia tehtäviä ja tarpeita, 

on joistain entisistä luovuttava.  

Eli nyt kun se tieto on valtaa, niin se on samalla myös vaarallinen elementti, jos me tehdään johtopäätöksiä ilman 
ymmärrystä. Samaa dataa voidaan kertoo kahdella eri tavalla. Kerrotaanks se positiivisesti et hei, ihan fantasti-
nen kevät ollu ja nää luvut näyttää tosi hyviltä näin. Vai sitten että tää on hirvee epäonnistuminen että nää luvut 
näyttää vaan näin. Et sehän ei oo pelkästään sen raakadatan hyödyntämistä siinä johtamistyössä vaan mikä 
tarina sen luvun ympärille tehdään. (h5) 

 

Itseohjautuvat tiimit nähtiin hyvinä organisoitumismalleina myös siksi, että arkinen päätöksenteko ja kehittä-

minen nähdään oikeasti arjen kontekstissa. Tieto ja tiedolla johtaminen on tässä tärkeää. 

Moniammatilliset tiimit miettii itse muun muassa korjausehdotuksia. Mut jotta nää itseohjautuvat tiimit onnis-
tuu, niin ne tarvitsee tuekseen reaaliaikasta tietoa, jossa tulee näkyviin myös ne muutokset ja onnistumiset tai 
epäonnistumiset, eli se on se keskeinen työkalu. (h7) 

 

Lääkärijohtajat uumoilivat, että tarvitaan järkevää, strukturoitua ja pitkäkestoista tietojohtamista, jossa raken-

netaan yhteistä tietopohjaa ja parempia mahdollisuuksia yhtäläiseen ymmärrykseen. Ennen kuin siihen pääs-

tään, on huolehdittava siitä, että tiedon käytössä on riittävä konteksti- ja dataymmärrys.    

 

Potilastiedot kaikista hoito- ja palveluprosesseista sekä relevanteista kustannuksista koko hoitoketjulle 

Jotta potilaiden hoidon vaikuttavuutta voi päästä arvioimaan, tarvitaan tietoa potilaista ja potilailta: millaisia 

tuloksia hoidolla on saatu (outcome; PROM-tieto) ja millaisia ovat potilaan kokemukset hoidosta (experience; 

PREM-tieto). Lisäksi tarvitaan ammattilaisten kirjaamaa kliinistä ja toimintakykytietoa. Tavoitteeksi mainit-

tiin systeemi, jossa voidaan arvioida jokaisen potilaan kohdalla toimien vaikuttavuus ja kehittää hoitoa sen 

mukaan. Käytössä on useita menetelmiä, joilla potilailta kerätään PROM- ja PREM-tietoa. Esitietolomakkeet 

on sähköistetty, jolloin kertyvää tosielämän tietoa voidaan hyödyntää aiempaa helpommin ja tarvittaessa 
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laajemminkin. Potilaille lähetetään validoitu kysely ensin 3 kuukautta ja sitten 1 vuosi intervention jälkeen, 

minkä perusteella potilasryhmille saadaan vaikuttavuusluvut ja voidaan arvioida hoidon kustannusvaikutta-

vuus. Tavoitteeksi mainittiin potilaan kokemuksen, hoidon ja pärjäämisen parantaminen ilman lisäresursseja. 

Haasteena etenkin potilastyytyväisyyttä arvioitaessa on se, etteivät potilaat vastaa kyselyihin riittävästi ja että 

vastauksissa painottuvat ääripäät. Kyselyitä kehitetään mahdollisimman helpoksi sekä vastaajille että kysyjille, 

esimerkkinä asiakaspalautejärjestelmän automaattisesti lähettämät palautekyselyt potilaiden matkapuheli-

meen. Toisena haasteena esimerkiksi psykiatrian erikoisalan potilaskyselyiden suunnittelussa on se, että mo-

nisairaita potilaita ja heille räätälöityjä interventioita on vaikea luokitella johonkin prosessiin, ja myös inter-

ventioiden vaikutuksia on vaikea mitata.  

Kaikki informanttini työskentelivät sairaalassa. He kuitenkin korostivat olevansa osa hoitoketjua:   

Meil on semmonen iso haaste tässä, et me tarkastellaan tällä hetkellä meidän talon sisältä tätä hommaa, mut 

potilaathan on tuolla maakunnassa. Se vähän liippaa siihen sotehenkiseenkin kulmaan, että ehdottomasti ha-

luisin liittää sen potilaan koko polun prosessin tähän näkymään, et me nähtäis todella et miten nää hommat 

toimii ja saatais laajemmin tietoa. Mä luulen et siel ois aika paljon järkevöitettävää, että me voitais petrata 

hoitoa. (h3) 

Samat potilasta ja potilaan prosessia koskevat tiedot pitäisi olla koko hoitoketjusta ja koko hoitoketjun toimi-

joiden käytettävissä. Tämä olisi tehokkaampaa ja myös potilaalle helpompaa, kun samoja asioita ei kysellä 

monessa eri paikassa. Terveydenhuollon lisäksi samaan dataekosysteemiin pitäisi liittää myös sosiaalihuolto, 

mikäli se kytkeytyy potilaan prosessiin.  

Potilaan hoitoon liittyy usein myös muita toimijoita. Vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä mahdol-

lisia vaihtoehtokustannuksia arvioitaessa olisi hyvä saada tietoa esimerkiksi lääkekustannuksista. 

Nyt kun tuli tää toisiolaki tiettyjen tietojen hyödyntämiseen, niin mä haluaisin tämmösen yhteiskunnallisen nä-
kökulman. Et kun me hoidetaan potilaita, niin haluaisin myöskin kustannuksiin näkyviin muutkin yhteiskunnan 
kustannukset, työkyvyttömyyden ja sairauspoissaolot, Kelan lääkekustannukset ja niin edelleen. (h9) 

Näitä muiden toimijoiden tietoja on joiltain osin jo yritettykin saada, mutta asiasta puuttuu vielä selkeät toi-

mintatavat, prosessit ja infrastruktuuri. Tulevaisuuden potilaskeskeisessä dataekosysteemissä olisi kaikki rele-

vantti tieto olennaisten toimijoiden saatavissa. Tästä tulisi kompleksi ja runsas kokonaisuus, mutta näin voi-

taisiin paremmin vertailla, arvioida ja ymmärtää esimerkiksi eri hoitomuotojen vaikutuksia, vaikuttavuutta ja 

kustannusvaikuttavuutta. 
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4.3.2 Teknologia 

 

Teknologia-termin alle olen yhdistänyt erilaisia työkaluja sekä niiden käyttöä ja pitkäjänteistä kehittämistä.  

Modulaariset, yhteensopivat järjestelmät sekä helppokäyttöiset, selkeät ja sujuvat sovellukset 

 

Hyvässä tietojärjestelmässä on modulaarinen rakenne ja palat sopivat yhteen. Dataputken kaikki osa-alueet on 

huomioitu ja kunnossa: keruu, varastointi, jalostaminen, visualisointi ja tiedon hyödyntäminen. Teknologinen 

kehitys mahdollistaa informaation ja analyysin tarjoamisen helposti, nopeasti ja inhimillisesti ymmärrettävässä 

muodossa. Suositaan avoimen lähdekoodin ratkaisuja. 

Tietoammattilaisina toimivat informantit kuvasivat teknologiaan liittyviä asioita seikkaperäisemmin kuin lää-

kärijohtajat. Lääkärijohtajille tuntui olevan tärkeintä, että järjestelmät ovat hyviä ja toimivia eikä se, miten ne 

on rakennettu.  

Yksi hidaste mikä meillä myös hidasti tätä käyttöönottoa on se, että järjestelmä ei pyöriny tarpeeksi sukkelasti, 

sitä rautaa siellä konepellin alla ei ollu tarpeeksi. Ei sitä jaksa kattoo kukaan, kun se tiimalasi pyörii siinä. Sen 

pitää toimia tosi tsäp tsäp tsäp, kun sä vaihdat niitä näkymiä. Jotenkin on niin kiireinen tää elämäntahti, että 

väki kyllästyy siihen ihan heti, eikä työssä ehdikään. (h4) 

Kaikki toimijat eivät ole työssään tietokoneiden ääressä. Järjestelmien pitää toimia myös mobiiliso-

velluksissa, jotta tietojen tarkastelua ja kirjaamista voidaan tehdä jouhevasti. 

 

Visuaalisesti selkeä, roolipohjainen raporttinäkymä, josta pääsee porautumaan tietoihin 

 

Etenkin lääkärijohtajat korostivat raporttinäkymän ominaisuuksia: tietoja esittävän työkalun tulee olla visuaa-

lisesti selkeä, intuitiivinen, helposti hahmottuva ja ymmärrettävä. Esimerkiksi johdon työpöydältä tai muusta 

sovelluksesta pitää heti etusivulta nähdä yhdellä silmäyksellä trendejä ja kokonaisuuksia. Nopean tarkastelun 

lisäksi raporttinäkymän pitää mahdollistaa porautuminen syvemmälle tietoihin. 

Tarvitaan näitä molempia lähestymistapoja, että tietokoneelta pääsee katsoo joitain asioita ja pureutuu sy-
vemmälle, mut sit joistain näkymistä näet suorilta, eikä tarvii mennä mihinkään. (h6) 
 

Raporttinäkymät ovat roolipohjaisia eli eri työtehtäväkokonaisuuksiin muokattuja, minkä lisäksi näkymiä voi 

halutessaan personoida. Yhteiskäytössä olevia reaaliaikaisia raporttinäkymiä on eri puolilla sairaalaa. Esimer-

kiksi osastojen reaaliaikaiset tietonäytöt avaavat osaston senhetkistä tilannetta, kuten potilaiden määrää, hoi-

toisuutta ja muita muuttujia. Myös potilaille on raporttinäkymiä. Esimerkiksi päivystyksen ruuhkamittari sekä 

verkkosivuilla että päivystysosaston odotustiloissa on ollut suosittu ja kiitetty palvelu. 
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Kattavat vakioraportit ja mahdollisuus monenlaiseen analysointiin 

 

Monet tietotarpeet tyydyttyvät vakioraporteilla. Informanttien mukaan vakioraportoinnit kattavat esimerkiksi 

johtamisen tietotarpeista valtaosan. Johtajien ja kliinikoiden on myös mahdollista tehdä tapauskohtaista ana-

lytiikkaa – parhaimmillaan helposti käytettävillä välineillä ja etusivunäkymästä syvemmälle porautuen. Arjen 

analytiikka on sekä vakioraportteja että omien, usein roolipohjaisten tarpeiden mukaista mahdollisuutta ana-

lysointiin. 

Kaikissa tärkeissä rooleissa pitäisi olla arjen analytiikka. Siis arjen analytiikkaa siinä mielessä, että jokainen 
osaisi ja voisi tehdä ite vähän. Ei tarvii olla tietokantamestari, mut sen verran olisi tietojohtaminen edenny, et 
on tietyt työkalut ja perusraportit, tämmöset valmiit mitä voi klikkailla, ja sit jos on pikkasen edistyneempi, niin 

on mahdollisuus vaikka excelillä näpertää. – – Eli sen oman kyvyn rajoissa, et jotkut on tosi päteviä ja heillä ois 
siihen mahdollisuus. Et ei rajotettais ihmistä, muuta kun et roolin mukasesti saa tonkia dataa. Aina on niitä, 
jotka on kiinnostuneita. Voi olla vaikka et on sairaanhoitaja, mut on tietokoneiden kans tosi kätevä, niin antaa 
mennä vaan. Jos pystyy tekee jonkun tämmösen raportoinnin ite, niin senkun tekee. Et se ois arkiasia se tiedolla 
johtaminen. (h8) 

 

Kun esimerkiksi lääkärit ja hoitajat saavat työnsä keskeisistä parametreistä säännöllisesti raportin, he voivat 

itse ketterästi parantaa toimintaansa. 

 

Pitkäjänteinen tietotekninen kehittäminen ja toimittajahallinta 

 

Järjestelmäkehitys on jatkuvaa, ja sen on oltava myös pitkäjänteistä – julkisessa terveydenhuollossa paljon 

pitkäjänteisempää kuin esimerkiksi teollisuudessa. Eräs informantti vertasi tietoarkkitehtuuria rakennusarkki-

tehtuuriin: järjestelmiä pitää rakentaa aikaa kestäviksi kuten taloja. Toinen informantti jatkoi talonrakennus-

teemaa: taitavan arkkitehdin lisäksi tarvitaan monenlaista osaamista kaavoituksesta, maanrakennuksesta, ra-

kennuselementeistä, lvis-asioista ja sisustuksesta. Myös talon omistajan ääni pitää kuulua, koska hän tulee 

perheineen talossa asumaan.  

Julkisen terveydenhuollon organisaatiolla pitää olla ymmärrys tiedosta ja omasta toiminnasta sekä vahva nä-

kemys siitä, mitä halutaan ja miten siitä tehdään vuosikymmenien tietoratkaisu. Informanttien mukaan tiedon 

käsittely ja systeemien kehittäminen ei saa olla riippuvainen yksittäisistä teknologioista tai järjestelmistä. Am-

mattimaisessa tietotuotannossa itse tieto on standardimuodossa ja myös laskentasäännöt ovat riippumattomia 

teknologiasta, joten tietokantamoottori ja raportointivälineet voidaan tarvittaessa vaihtaa.  

Myös toimittajahallinta on tärkeää. On kokeiltu avoimen lähdekoodin työkaluja, jolloin vältytään lisenssikus-

tannuksilta. Kestävän kehityksen kannalta on huolehdittava, ettei järjestelmän lisenssimaksuista tule kestämät-

tömiä. Toimittajahallintaan kuuluu tietotuotteiden ymmärtäminen ja hallittu ostaminen.  
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4.4 Inhimilliset tekijät 

 

Jaoin tulokset digitaalisiin ja inhimillisiin tekijöihin. Inhimillisiä tekijöitä ovat johtaminen, moniammatilli-

nen yhteistyö ja kehittäminen. 

 

4.4.1 Johtaminen 

 

Tiedolla johtamisessa on keskeinen merkitys sekä tiedolla että johtamisella. Tiedolla johtamisen kehittäminen 

voidaan nähdä muutosjohtamisen viitekehyksessä, jolloin siihen myös pitää panostaa kuten minkä tahansa ison 

muutoksen johtamiseen. Muun muassa Kotterin (1996, 2009) kahdeksanportainen muutosteoria oli informan-

teille tuttu ja jossain määrin myös sovellettu. Kaikki informantit kertoivat johtamisen teemoista varsin moni-

puolisesti: he totesivat hyvän strategisen ja operatiivisen johtamisen olevan erittäin tärkeää tiedolla johtamisen 

kehittämisessä. Tämä oli odotettavaa myös siksi, että informantit toimivat itse yksiköiden, toimintojen tai pro-

sessien johtajina, jolloin johtamistyöhön ja sen merkityksellistämiseen ollaan asemoiduttu aktiivisesti. Esitte-

len seuraavaksi, mistä johtamisen ulottuvuuksista informantit kertoivat haastatteluissa. 

Strateginen johtaminen ja ylimmän johdon tuki 

Informantit korostivat, että tiedolla johtamiseen tarvitaan strategia, tavoitteet sekä ylimmän johdon linjaukset 

ja tuki. Siten asialle saadaan yhteinen suunta ja riittävä painotus sekä tärkeä kytkös koko sairaanhoitopiirin 

strategiaan. Ylimmältä johdolta toivottiin suuntaviivoja ja strategisia päätöksiä esimerkiksi sen suhteen, teke-

vätkö yksiköt omia ratkaisujaan vai linjataanko tiedolla johtamista keskitetysti ja miten tämä vaikuttaa muun 

muassa resursointiin. 

Strategista kehittämistä hidastaa johtohenkilöiden vaihtuvuus, mikä hidastaa myös tärkeää luottamuksen ra-

kentumista. Niin ikään perättäiset soteuudistukset ovat aiheuttaneet epäjatkuvuutta ja vieneet voimia. Yksiköt 

ovat monin tavoin vastuussa omasta toiminnastaan, mutta on selkeämpää, jos tiedolla johtaminen linjataan ja 

resursoidaan keskitetysti ja riittävän pitkäjänteisesti. Hajautetussa päätöksenteossa johtajilla on eri tilanneku-

vat ja voi puuttua yhteinen näkemys tietojohtamisen tavoitteista ja työkaluista. On myös käytännössä hankalaa 

ja tehotonta, jos sairaalassa syntyy kovin monia eri tapoja kehittää tiedolla johtamista, ja kaikki tarvitsevat 

samoja IT- ja talousresursseja. Strategian lisäksi tarvitaan rakenteet ja systeemit, joissa tiedolla johtamisen 

kokonaisuutta ja tietopohjaa kehitetään.  

Informantit pohtivat, millainen kuvio ylimmässä johdossa olisi paras tietojohtamista ajatellen; yksi vaihtoehto 

olisi tiedolla johtamisesta vastuullinen johtaja, jolle olisi allokoitu riittävästi aikaa ja valtaa ja joka on asiasta 

motivoitunut. Johtamisjärjestelmä ei kuitenkaan saa olla pelkästään ylhäältä alas suuntautuva. Etenkin 
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lääkärijohtajat mutta myös tietoinformantit korostivat yksiköiden autonomiaa ja käytännön substanssiosaami-

sen merkitystä, jotta tiedolla johtamisen järjestelmistä tulee sairaalan arkea aidosti palvelevia.  

Johtamisen pitää tulla sekä ylhäältä alas että alhaalta ylös.  Et ne tarpeet tulee toiminnasta vastaavilta ihmi-
siltä, mut sit joku joka osaa ja ymmärtää, niin tätä koordinoi. Se että on hajautettu, on anarkistista tavallaan, 
et kaikki vähän puuhaa sitä omaa ja pahimmas tapauksessa ostaa jotain ohjelmia ja systeemejä, jotka ei oo 
keskenään sopivia. Ja sitten toinen ääripää on et se on täysin keskusjohdettu ja toiminnasta vastaavat ei oo 
mukana siinä ollenkaan, että sillon se on täysin irrallinen eikä kosketa ketään. Molemmat pitää olla ja tosi vah-
vasti integroituna, top-down ja bottom-up. (h9) 

Tällainen ylhäältä alas - ja alhaalta ylös -näkökulmia yhdistävä hybridimalli tiedolla johtamisen kehittämiseen 

takaa tehokkaimman etenemisen ja parhaan lopputuloksen. Sen perustana on yhteinen ja ylimmän johdon tu-

kema tahtotila, joka vie kohti proaktiivista, ennakoivaa ja tietopohjaista toiminnan muutosta. Sairaanhoitopii-

rin ylin johto ja valtuusto sekä tulosalueiden ja palveluiden operatiivinen johto yhteistyössä päättävät tiedolla 

johtamisen tavoitteet, suunnan ja askeleet, jotka palvelevat sairaalan strategisia ja operatiivisia tavoitteita. 

Tavoitteiden asetanta ja mittarien määritys sekä seuranta 

Tiedolla johtamisen kehittämiseen tarvitaan siis strategia ja ylimmän johdon tuki. Erittäin olennaista on myös 

tavoitteiden asetanta ja mittarien määritys sekä seuranta. Tavoitteita on niin valtakunnallisia kuin organisaation 

ja yksiköiden omia. Sain haastatteluiden perusteella vaikutelman, että systemaattinen tavoitteiden asetanta on 

liikkeessä ja vaatii vielä työstöä eri tasoilla, vaikka monenlaista tavoiteseurantaa jo onkin. 

Esimerkiksi ylihoidon karsinta on asetettu tavoitteeksi toisessa sairaalassa. Tavoitteen saavuttamiseksi on laa-

dittu mittareita, joilla seurataan muun muassa potilaiden toimintakykyä. Myös tietojohtamisen kehittymistä 

seurataan niin, että tehdään säännöllisesti raporttinäkymän käyttäjien tyytyväisyyskysely raportoinnin ja tie-

dolla johtamisen nykytilasta.  

Eräs informantti aprikoi, että joskus saatetaan esimerkiksi kiireessä, paineessa tai innostuksissa vain alkaa 

kehittää ilman, että määritellään tavoitteisiin pääsyn seurantaa. 

Onnistumisen mittaaminen on tärkeää. Eli jos puhutaan tiedolla johtamisesta tai tosielämän tiedon hyödyntä-
misestä tai minkä tahansa uuden asian tuomisesta, niin saattaa olla kova tendenssi olla kunnolla määrittä-
mättä, et tää on se alkutilanne ja nää on ne mittarit, joita me tullaan seuraamaan, et onnistutaanko me tässä. 
Voi olla inhimillistä yrittää unohtaa tää asia ja alkaa vaan kehittää, et kyllähän tästä on kauheesti hyötyy. Ja 
sitten päästään johonkin tilaan, ja ehkä siitä onkin ollu hyötyä, mut ei pysty antamaan numeerista tai laadullista 
tietoa siitä, et kuinka paljon paremmin asia on nyt, sen jälkeen kun me tehtiin nää muutokset. (h6) 

 

Informantit pohtivat myös sitä, että ihmisten hoitamisessa on toki mittaroinnin haasteensa. Usein ei voi yksi-

selitteisesti määritellä, että jokin vaikutus ja lukujen paraneminen johtuu juuri jostain tietystä interventiosta. 

Tämä on kuitenkin seikka, jonka olemassaoloon on totuttu, ja jonka kehittäminen kuuluu myös tietojohtami-

seen.   
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Muutosagentit ja toimeenpano 

Jotta tiedolla johtamisen kehittämistä tapahtuu systemaattisesti, tarvitaan myös toimeenpanevia muutosagent-

teja. Useimmat informantit tunnistivat tuon proaktiivisen roolin omakseen, luontevasti kuuluvana omaan joh-

tamis- ja kehittämispositioon. Kerrottiin oman muutosagenssin alkaneen ihmettelystä sekä halusta ja tarpeesta 

tehdä ihmettelyn kohteelle jotain. Muutosrooli saatetaan omaksua uudessa työpositiossa, jossa huomataan ke-

hittämistarpeita. Se voi lähteä liikkeelle myös kliinisen työn tekemisestä sekä halusta ja tarpeesta tehdä sitä 

paremmin. 

Kun mä tulin tänne, istuin siinä työpöytäni ääressä ja mul oli semmonen kysymys, että mitä täällä tapahtuu, 
että mä en tiedä. Että mä haluan tietää, miten nämä pyörät täällä pyörii, mitä tuotetta tulee sisään ja minkä-
laista tuotetta menee ulos. Ja tätä lähdin viemään, että me tarvitaan paremmat tiedolla johtamisen työkalut. 
Se alkukiihdytys oli hidasta, mutta nyt meillä oikeesti on ne käytössä. (h4) 

Se mistä mä oon aikanaan lähteny liikkeelle oman kliinisen työn puolesta, niin se oli tilanne, missä oli kaikennä-
kösiä erilaisia hoitokäytäntöjä. Mä rupesin ihmettelee sitä, et miten voi olla, että niin eri tavalla ihmisiä hoide-
taan, ja sitä kautta me alettiin laittamaan kehittämistoimintaa pystyyn. (h3) 

Kun lääkäristä tulee johtaja, potilastyö väistämättä vähenee ja tilalle tulee tarve ymmärtää laajempia potilas-

ryhmiä ja monenlaisia toimintoja.  

Kun on kiinni arkisissa potilaskontakteissa ja yhdessä tiimissä, niin ymmärtää aika hyvin mikä toimii mikä ei. 
Mut sit kun vastaa useammasta ja luonteeltaan erilaisesta yksiköstä, niin tarvitsee kättä pidempää. Pitää olla 
objektiivinen, jatkuva, systemaattinen tapa seurata toimintaa, sen mä näkisin keskeisenä ja sitä aloin kehittää. 
(h9) 

Strateginen suunnittelu on tavattoman tärkeää, mutta tiedolla johtamisen kehittäminen ei saa jäädä siihen. 

Muutosagenssiin yhdistyy paitsi visionäärisyyttä myös rohkeaa volitiota eli toimeenpanon taitoa.  Erään infor-

mantin mukaan “joskus on helpompi pyytää anteeksi kuin pyytää lupaa”. On siis oltava valmis siihen, ettei 

muutosagentin työ useinkaan ole helppoa. 

Monessa asiassa menee aikaa hieromiseen ja suunnitteluun. Tää vaatii sitäkin, mutta toisaalta myös sitä, että 
jostain vaan täytyy lähtee liikkeelle ja ruveta tekemään. Ja sit täytyy vaan hyväksyä se, että ei mee kerralla 
maaliin, että täytyy matkan varrella aika monta asiaa miettiä uusiks. (h3) 

Aineettomat ja aineelliset insentiivit 

Yksi haastatteluteemani koski insentiivejä, joilla organisaatioissa kannustetaan tai kannustettaisiin ihmisiä ke-

hittämään tiedolla johtamista kirjaamisesta isoihin linjoihin. Insentiivejä on sekä aineettomia kuten positiivi-

nen palaute ja aineellisia kuten raha. Suurin osa informanttien mainitsemista insentiiveistä on positiivisia, 

mutta on myös negatiivisia insentiivejä.  

Positiivisina insentiiveinä mainittiin sairaalan väen halu tehdä oma työ mahdollisimman hyvin, oman ja kolle-

goiden työn kehittäminen, halu olla sairaanhoitopiirinä kansallisen kehityksen kärjessä, tutkimusvapaat, nor-

maalit työajat ilman jatkuvia ylitöitä, kakkukahvit, bonuspalkkiot ja tulospalkka sekä yhteiskunnallinen 
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altruismi. Negatiivisena insentiivinä mainittiin pelko muun muassa resurssien vähenemisestä; niukkuus pakot-

taa tarkastelemaan resursseja tiedolla johtamisen keinoin. 

Varmaan laajasti yhteisönä meitä ajaa perusarvojen toteutuminen, yhdenvertaisuus, yhdenmukaisuus, saata-
vuus, saavutettavuus ja tämän tyyppiset hommat. Sit sanoisin konkreettisena puolena, että meitä ajaa myös 
ehkä tietys mieles pelko, siis pelko siitä, että pienemmällä määrällä henkilökuntaa tai henkilöresursseja pitää 
pystyy hoitamaan edelleen suurempi ja suurempi määrä edelleen vaikeempii ja vaikeempii asioita. Eli täytyy 
pystyy tehostamaan ja täytyy pystyy laatuu kasvattamaan tekemisessä. (h10) 

Informantit kuvasivat omaa ja kollegojensa työn eetosta kauniilla tavalla: työ halutaan tehdä mahdollisimman 

hyvin, ja alalla toimivia ihmisiä kiinnostaa heidän työnsä tulos, vaikutus ja vaikuttavuus. Pidettiin hyvänä 

ideana sitä, että tiedolla johtamisen työkalujen avulla, valituin mittarein, kukin näkisi työnsä tulokset ja ver-

tailun kollegoihin. Tällainen objektiivinen, datapohjainen palaute mahdollistaisi kunkin kehittämään omaa 

työtään ja antaisi johtajalle informaatiota palautekeskusteluihin sekä yksilöiden ja yksiköiden työn kehittämi-

seen.  

Tiedolla johtamisen työkalujen avulla on pystytty esimerkiksi optimoimaan leikkaustoimintaa niin, että on 

päästy säännöllisistä ylitöistä ja silti pysytään hoitotakuussa. Myös esimerkiksi ilmapiiriä ja työyhteisöviestin-

tää on kehitetty tiedolla johtamisen keinoin. Parempi työn suunnittelu, tiedonkulku ja paremmat työolot toimii 

myös insentiivinä. Joiltain osin myös tutkimusvapaita voidaan nähdä insentiivinä. 

Rahaan insentiivinä suhtauduttiin kahdella tapaa. Referoitiin tutkimuksia, joiden mukaan raha on huono moti-

vaattori: tiettyyn rajaan asti raha voi kannustaa, mutta sen vaikutus ei yllä pitkälle. Toisaalta pohdiskeltiin, että 

tuotettua terveyshyötyä ja vaikuttavuutta pitäisi voida käyttää laskutuksen perusteena – ja voisiko se toimia 

myös osana palkanmaksun perusteita? Haastatteluissa mainittiin mahdollisena insentiivinä myös yhden kuu-

kauden bonuspalkkio. 

Kakkukahvit-tyyppisiin palkitsemistapoihin suhtauduttiin melko ironisesti. Mutta sen tausta-ajatuksena oleva 

kollektiivisuus esiintyi informanttien kannustepohdinnoissa. Sairaalatyö on tiimi- ja ryhmätyötä, jolloin hen-

kilökohtaisten insentiivien rinnalla tai sijasta voi miettiä tiimi- tai yksikkökohtaisia insentiivejä.  

Keskustelimme myös kansallisen tason insentiiveistä. Nykyisissä sotesysteemeissä ei ole rahoitusmalleja eikä 

kannustimia vaikuttavuusperusteiseen terveydenhuoltoon eikä kustannusvaikuttaviin palveluihin, mitä infor-

mantit kritisoivat. Jos ja kun olemme menossa kohti vaikuttavuusperusteista tai arvopohjaista terveydenhuol-

toa, tarvitaan siihen myös taloudellisia kannustimia ja kansallisen tason kannustinjärjestelmän rakentamista, 

jolla fokusoidaan väestön terveyden parantamiseen.  
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4.4.2 Moniammatillinen yhteistyö 

 

Haastattelin kahta ammattiryhmää, lääkärijohtajia ja tietoammattilaisia, ja yksi keskusteluteema oli näiden 

kahden ja myös muiden toimijoiden välinen moniammatillinen yhteistyö. Edellä olen maininnut avaintoimi-

joista ylimmän johdon ja muutosagentit, mutta tiedolla johtamisen käytännön kehittämistyön kannalta mo-

niammatillinen yhteistyö on elinehto. Aineistossa korostuu kliinistä työtä tekevien ja siitä vastaavien sekä tie-

don ja tietoarkkitehtuurin kanssa operoivien ammattilaisten yhteistyö, joka on tiedolla johtamisen ja tosielä-

män tiedon hyödyntämisen kannalta hyvin keskeinen. Monialaisissa tiimeissä on lääkärien, johtajien ja tieto-

ammattilaisten lisäksi muun muassa hoitajia ja talousasiantuntijoita.  

Monialaiset, motivoituneet, innostuneet ja vahvat kehittäjätiimit 

Tietoammattilaiset tekevät tiedolla johtamisen ratkaisuja ensisijaisesti kliinistä työtä tekevien ja näitä johtavien 

henkilöiden tarpeisiin – näin he haastatteluissa totesivat. Ratkaisujen suunnittelussa tarvitaan monia osapuolia. 

Mutta myös ratkaisujen käytössä sekä datan käsittelyssä ja tulkinnassa tarvitaan monia osapuolia. On tärkeä 

ymmärtää yhdessä, miten luvut ja muut suureet ovat syntyneet, jotta niiden varaan voi rakentaa analyyseja ja 

arvioida vaikutuksia.  

Hyvä moniammatillisuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kehittäjätiimissä on monenlaista osaamista ja 

taitotietoa ja että asioita tarkastellaan riittävän monesta näkökulmasta. Hyvällä tiimillä on pääsy tietolähteisiin, 

osaaminen niiden käyttöön ja kerättävien parametrien miettimiseen sekä aiemmin mainittu ylimmän johdon 

tuki tai jopa ajoittainen osallistuminen itse kehitystoimintaan. Vaikuttavuuden johtamista ei voi tehdä ainakaan 

pelkästään ylhäältä alas, vaan moniammatilliset, itseohjautuvat tiimit miettivät tavoitteita ja parannusehdotuk-

sia, joissa hyödynnetään reaaliaikaista dataa. Yhteistyöhön tarvitaan säännöllisiä tapaamisia ja sitoutumista. 

Avoimuus, innostuneisuus, itseohjautuvuus ja keskinäinen arvostus on tärkeää. Muutosagentti haluaa löytää 

tiimiin ihmiset, joista saa porukan voimaa ja innostusta asian edistämiseksi ja siitä viestimiseksi. 

Tiedolla johtamisen kehittäminen vaatii avoimuutta ja yhteistyötä, ja et on omassa työssä kiinnostunut isosta 
kuvasta eikä pelkästään oman ruudun tai annetun tehtävän hoitamisesta. (h2) 

Monialaisissa kehittäjätiimeissä toimiminen kehittää paitsi tiedolla johtamista myös sen jäsenten osaamista 

niin, että aletaan paremmin ymmärtää muiden toimijoiden näkökulmia. 

Välineiden ja menetelmien kehittämisessä pitäis pystyä yhdistämään sitä asiaa niin, että sillä teknisellä henki-
löllä muodostuis jonkunnäkönen käsitys siitä substanssiasiasta, ja sitten taas sille kliiniselle henkilölle tulis jon-
kunnäköstä teknistä valveutuneisuutta tai kiinnostusta. Että saatais tosi tehokkaasti tai jollain innovatiivisella 
tavalla sitä asiaa edistettyä. (h2) 
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Monialaiset kehittäjätiimit kokoontuvat säännöllisesti, kehitysmenetelmästä ja työvaiheesta riippuen esimer-

kiksi kerran viikossa tai kerran kuussa. Silloin tarkastellaan tekemisen vaihetta, suuntaa ja mahdollisten on-

gelmien syitä sekä priorisoidaan. 

Resurssien puute on tiiminmuodostamisen päähaasteita. Sairaalassa kaikilla on paljon tekemistä. Informantit 

suhtautuivat tähän asiaan haastatteluissa maltillisesti: resurssien puute on fakta, jonka kanssa eletään ja tullaan 

toimeen. Jos resursointiin on valtaa, sitä käytetään harkiten. Enemmillä resursseilla asioita saataisiin tehtyä 

ripeämmin ja tehokkaammin.  

Tietoammattilaisten mielestä kliinikoita on välillä vaikea saada sitoutumaan kehitysprojektiin loppuun asti. 

Tietoinformanttieni mukaan kliinikot saattavat ajatella, että speksien määrittelyn jälkeen tietoammattilaiset 

voisivat tehdä kehitysprojektin keskenään. Substanssiosaajan aktiivista tukea tarvitaan kuitenkin koko kehi-

tysprojektin ajan.  

Lääkärijohtajat taas nostivat ongelmaksi sen, jos tietojohtamisen kehittäminen ulkoistetaan kehittämispalve-

luille, koska kehittämistä ei voi erottaa toiminnasta. Mikäli sairaalan kehittämispalvelut kehittävät tiedolla 

johtamista, on monialaisissa tiimeissä oltava myös substanssiosaamista, sillä muutoin kehittäminen saattaa olla 

arjen työlle hyödytöntä.  

Ammattiryhmien eri kielet ja näkökulmat 

Moniammatillisissa asiantuntijaorganisaatioissa on tyypillisesti erilaisia kielimuotoja sekä vaihtelevaa termi-

nologiaa ja näkökulmia. Kehittämisessä tarvitaan monialaisia tiimejä, joissa väistämättä on myös monikieli-

syyttä: lääkärit puhuvat “lääkäriä” ja tietoammattilaiset puhuvat “aateekoota”. Joskus jompikumpi osapuoli 

joutuu kääntäjäksi, tai joskus saatetaan tarvita järjestelmätoimittaja-tulkkia kliinikon ja tietoammattilaisen vä-

liin. Jotta yhteistyö toimii, on luottamuksen rakentamiseen ja keskinäiseen ymmärtämiseen kiinnitettävä huo-

miota. Eräs informantti kertoi, miten luottamuksellisuus moniammatillisessa tiimissä näkyy myös kommuni-

koinnin helppoutena ja jopa humoristisena mutta arvostavana suhtautumisena toisten outoihin kielimuotoihin, 

termeihin ja näkökulmiin. Vaikka heti ei ymmärretä, tohditaan saman tien kysyä, mitä toinen tarkoitti.  

Näkökulmat voivat olla erilaisia paitsi ammatillisesta osaamisesta johtuen myös siitä syystä, että samaa asiaa 

katsotaan teknisesti eri lailla. Kliinikot käyttävät järjestelmiä sovelluksen ja käyttöliittymän kautta, kun taas 

IT-ihmisillä sama asia näyttäytyy datana ja tietokantoina. 

Ongelmaksihan siinä muodostuu se, että hyvin usein me puhutaan aika lailla eri kieltä. Että vaikka osattais asi-
oista keskustella, niin se näkökulma on siihen tekniseen asiaan sillä tavalla erilainen, että lääkärit ja kli inikot 
käyttää järjestelmiä sen järjestelmän sovelluksen ja käyttöliittymän kautta, ja niille näkyy asiat siellä tietyssä 
muodossa. Ne kirjaa tiettyjä asioita tiettyihin paikkoihin ja tietyille välilehdille ja tiettyihin laatikoihin, ja ne saat-
taa puhua jostakin, että kun hän laittaa sen ja tämän ja tuon täpän päälle, niin tapahtuu näin ja näin. Ja sitten 
kun mehän ajatellaan asiaa sillä lailla, että meillä ei välttämättä ole edes käyttöoikeuksia tai pääsyä näihin 
potilasjärjestelmiin. Me päästään ainoastaan siihen dataan. Elikkä meille se sama asia näyttäytyy vaan riveinä 



52 
 

dataa ja tietokantatauluina. Jolloin jos puhutaan täpistä tai laatikoista, niin ne ei välttämättä kerro yhtään mi-
tään mulle. Että siinä on semmonen tekninen muuri usein, jolloin siihen saatetaan tarvita tän järjestelmätoimit-
tajan jotakin asiantuntijaa tavallaan tulkitsee näitä asioita meille toisillemme. (H2) 

Moniammatillisuuden kielihaasteiden katsotaan kuitenkin kuuluvan asiaan. 

Joka alalla on omat sanastonsa, mut se kuuluu tähän monitieteisyyteen ja pitää ottaa huomioon. (h8) 

Moniammatillisessa yhteistyössä ihmisten erilaiset taustat on hyvä huomioida. Asialla on kaksi puolta: kielen, 

termien ja näkökulmien erot voivat rajoittaa tai hankaloittaa tiedolla johtamista käytännössä. Mutta erot voivat 

myös olla vahvuus sekä tarjota rikkautta yhteistyöhön ja päätöksentekoon. Eräs haastateltava muistutti, että 

jos on vaikeaa kommunikoida, se tarkoittaa, että on myös paljon erilaisia näkemyksiä ja hyvä mahdollisuus 

saada monipuolisia perusteluja päätöksentekoon. 

Mun mielestä se (moniammatillisuus) on vähän sellanen päätösasia, et haluaako sen mieltää mahdollisuudeksi 
vai haasteeksi. Ja mä ite haluisin nähdä et se on mahdollisuus. Sillon kun asia on vaikeinta ja hankalinta kom-
munikoida ja tuntuu et jotain on, niin pöydän ääressä on mahdollisimman paljon tietoo ja erilaisia näkemyksiä. 
Jolloin se mun mielestä on mahdollisuus, koska sillon yleensä tulee kaikkein täydellisimmät perustelut tai vaati-
mukset tai mitä ikinä siinä pöydässä yritetäänkään johtaa. (h10)  

Moniosaavat, sekä kliinistä työtä että tietohallintoa ymmärtävät tiedolla johtamisen linkkihenkilöt 

Linkki- tai yhteyshenkilöt edistävät tiedolla johtamista ja tosielämän tiedon käyttöä hyvin konkreettisilla ta-

voilla. Linkkihenkilö taitaa tai ymmärtää koulutuksen tai työkokemuksen kautta ainakin kahden ammattikun-

nan töitä sen verran, että hän pystyy luovimaan näiden välissä sekä toimimaan myös tulkkina ja sillanrakenta-

jana. Tyypillisesti linkkihenkilöllä on hoito- tai lääketieteellistä ja teknis-taloudellista osaamista. Linkkihen-

kilöt pystyvät nopeuttamaan yhteisen ymmärryksen saavuttamista ja ongelmanratkaisua moniammatillisessa 

työskentelyssä, kuten tyypillisesti tiedolla johtamisen projekteissa.  

Linkkihenkilö on muutaman informantin käyttämä termi, josta esimerkkinä on seuraava katkelma. 

Yks ratkasu tai semmonen hyvä malli on, et täällä sairaanhoitopiirissä on muutamia semmosia linkkihenkilöitä. 
Esimerkiks semmonen lääkäri, joka on hyvin kiinnostunu näistä teknisistä asioista ja ehkä opiskellu niitä, ja sit-
ten tietysti oman työnsä kautta tuntee lääketieteen ja tuntee järjestelmät sieltä kliinikon näkökulmasta. (h2) 

Erään informantin yksikköön oli palkattu IT-taitoinen sairaanhoitaja, joka toimi yksikössä linkkihenkilönä 

opastaen hoitajia ja lääkäreitä kirjaamisessa ja antaen muuta tarpeellista lähitukea sekä vieden tieto- ja talous-

hallintoon terveisiä kehitys- tai avuntarpeista. Palaute hänen työstään oli hyvää. Tällaiset jalkautuvat, moni-

osaavat linkkihenkilöt yhtäältä auttavat esimerkiksi uusien työkalujen käyttöönotossa ja toisaalta tuovat ken-

tältä viestejä, miten näitä työkaluja pitäisi vielä kehittää. Toinen informantti ehdotti, että tiedosta vastaavilla 

johtajalääkäreillä olisi hyvä olla tukenaan tietokoordinaattori, samaan tapaan kuin heitä auttaa talouskoordi-

naattori.  
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Tiedolla on vastuuhenkilö, mut sillä vastuuhenkilöllä voisi olla tietokoordinaattori vielä. Et jos nyt johtajalääkä-
rillä ois tietokoordinaattori käytössään, jonka kans vois pallotella samalla lailla kuin talouskoordinaattorin, että 
miten meillä menee, mihin rahat menee, viitsitkö laskea, katsotaan yhdessä. Kaikissa tärkeissä rooleissa missä 
pitää tietojohtaa oikeasti, että miten on materiaalit käytetty tai hoito vaikuttanut. Tiedon vastuuhenkilöllä voisi 
olla käytössään tietokoordinaattori, jonka kanssa voisi keskustella samoin kuin talouskoordinaattorin ja huoltaa 
tietoa. (H8) 

Tällaisia moniosaavia linkkihenkilöitä saadaan erikseen palkkaamalla mutta myös niin, että projektista alkanut 

yhteistyö syvenee laajemmaksi tiedolla johtamisen kehittämistyöksi.   

Alueellinen soteyhteistyö ja yhteiskehittäminen 

Julkisten sairaaloiden toimintaan liittyy poliittista ohjausta, ja päätöksentekoa varten poliitikoille toimitetaan 

erilaisia raportteja sairaalan ja sairaanhoitopiirin toiminnasta. Alueellista yhteistyötä tehdään niin paikallisten 

päättäjien kuin muiden sidosryhmien kanssa. Potilaat hakevat ja saavat palveluja sairaalan lisäksi myös esi-

merkiksi perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta. Myös opetustoimi voi liittyä palveluketjuun. Tekeillä 

oleva soteuudistus korostaa alueellisen yhteistyön merkitystä entisestään, ja myös sitä varten kehitetään tie-

dolla johtamista ja toiminnan raportointia alueella. 

Tulevaisuudessa on tarkoitus, että erikseen tehtävien tietohakujen ja raporttien sijaan kuntapäättäjät saisivat 

omat vakioraportit ja pääsyn valikoituihin tietoihin. Tiedolla johtamista kehitetään siis paitsi yksikkö- ja sai-

raala- myös aluekohtaisesti. Informantit kertoivat lukuisia esimerkkejä meneillään olevista yhteiskehittämisen 

hankkeista. Sairaala ja alueen pääkaupunki kehittivät esimerkiksi yhteistä toimialariippumatonta järjestelmää 

potilaan/asiakkaan palvelutarpeen arviointiin. Alueellisessa soteyhteistyön yhteiskehittämisessä on mukana 

monialaisia kehittäjätiimejä. Haasteet liittyvät aiemmin mainittuihin erikielisyyteen ja resurssien puutteeseen 

mutta keskeisesti myös eri tietojärjestelmien runsauteen.  

Meil on se haaste, et meil on ollu aika autonomiset kaupungit ja kunnat. Siksi on vähän haastavampaa, koska 
kun lähdetään yhdessä tekemään jotain, niin infratyö lähtee yleensä siitä, että meillä on iso määrä potilastieto-
järjestelmiä alueella. (h10) 

Kansallinen yhteistyö ja vertailut 

Tiedolla johtamista kehitetään myös kansallisella tasolla. Sain haastatteluista käsityksen, että kansalliseen ke-

hittämiseen ei olla kovin tyytyväisiä, ja joka tapauksessa informanttien painopiste on oman sairaalan tai oman 

alueen kehittämisessä. Soteuudistusten moninaisuus uuvuttaa. Toisaalta niihin liittyen on saatu rahoitusta, 

joilla tietojohtamisen hankkeita tehdään ja edistetään.  

Kansallinen konsortioyhteistyö arvioidaan hyödylliseksi siinä mielessä, että siinä voidaan tuottaa hyviä osaso-

velluksia ja jakaa hyviä käytänteitä. Isoja valtakunnallisia projekteja seurataan säännöllisesti ja ollaan ajoittain 

yhteistyössä esimerkiksi STM:n, THL:n tai DigiFinlandin kanssa.  
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Kansallisessa yhteistyössä järjestelmistä voi tulla liian yleistasoisia, ja siksi paikallinen tekeminen ja lokali-

sointi koetaan tärkeimmäksi. 

Soteuudistuksen ja näitten kansallisten kehittämisten kautta tätä tiedolla johtamistahan yritetään joka pai-
kassa tehdä kansallista yhteistyötä vasten myöskin, Aurora AI:tä sun muita. Sanotaan et niitä seurataan mielel-
lään ja niitä yritetään huomioida. Mut niissä on semmosta haastetta, mikä just tämmösessä ehkä konsortioyh-
teistyön kehittämisessä on, että tulee vähän semmonen one size fits none -ratkasu helposti. Sieltä saadaan jo-
tain tosi hyviä infraratkasujen tai sovellusten palasia, mut semmosta yhtä kansallista ratkasua ei. Me ollaan 
Suomessa kuitenkin yllättävän eri tavalla ja oivaltavasti joka paikassa tekeviä. Loistavaa jos olis kestävällä 
omalla pohjalla niitä ratkasuja, ja sit ehkä voitas jakaa hyviä käytänteitä tai jotakin muuta näitten yli. (h10) 
 

Kansallisesti tehdään erilaisia vertailuja. Tutkimuksen kautta erikoisalakohtainen seuranta sekä kliinisten rat-

kaisujen vertailu on luontevaa ja tärkeää. Arjen tietojohtamisratkaisujen vertailuhalua vähentää koettu kilpailu. 

Eräs informantti kertoi aiemmin kilpailun olleen enemmän julkisen ja yksityisen välissä, mutta nyt kilpailu 

potilaista on muuttanut kilpailua myös julkisten sairaaloiden väliseksi. Siksi tiedonvaihdossa ollaan myös vä-

hän varovaisia. Toki Suomessa piirit ovat pieniä, ja asioista kuullaan monesti tavalla tai toisella. Usea infor-

mantti totesi, että kansallista vertailua voisi kehittämisvaiheessa ehkä tehdä enemmänkin, jottei tehdä esimer-

kiksi samoja virheitä. Aineistoni perusteella tietoammattilaiset tuntuivat sparraavan toisiaan valtakunnallisesti 

enemmän kuin lääkärijohtajat ja vaihtavan konkreettisia vinkkejä; myös järjestelmätoimittajia konsultoidaan 

kehittämismielessä. 

Se on käytännössä ollu aika silmiä avaavaa, että on eri toimijoitten kanssa onnistumisia ja epäonnistumisia 
avoimesti jaettu, olipa kyse meidän kumppaneista tai muista sairaanhoitopiireistä tai yksityisistä toimijoista. Eli 
että jaettas tämmösiä oppeja, mitä näistä tiedolla johtamisen projekteista on tullu. Onhan se hölmöä, että jos 
me täällä tehdään vaikka samat virheet, mitä toiset on jo kerran koittanu tai sit toisinpäin. Sillä säästää aika 
paljon itteensä, kun kuuntelee ja vastavuorosesti jakaa niitä onnistumisia ja epäonnistumisia. (h2) 

Myös potilaiden pitäisi pystyä tekemään vertailuja eri tilaajien välillä perustaen vertailun systemaattisiin tie-

toihin eikä satunnaisiin käsityksiin. 

Minusta me johdetaan tiedolla myös asiakkaitamme, kun me raportoimme tulostietomme. He tekee sillon vii-

saita valintoja eikä valitse hoitopaikkaa sen perusteella, et mitä naapurin isäntä sanoo et kävinpä tuolla ja tuolla 

leikkauksessa. (h1) 

Kansallinen kehittäminen saa kritiikkiä siitä, että vaikka potilaan terveyshyödyn ja hoidon vaikuttavuuden 

korostaminen sekä terveydenhuollon vaikuttavuusperusteisuus on nostettu tärkeimmäksi tavoitteeksi, siitä pu-

hutaan käytännössä aika vähän. Erään informantin mielestä vaikuttavuus kyllä mainitaan tärkeimmäksi mutta 

enemmän puhutaan numeerisista asioista ja läpimenosta. 

Mä olen hiukan huolissani seurannu sitä, että vaikuttavuudesta puhuminen on kansallisissa maakuntakeskus-
teluissa ollu aika sivuroolissa, et siel on mittareina käyntejä, väestömäärää, euroja ja muita. Elikkä on välttä-
mätöntä käydä keskusteluja valtionhallinnon ja niitten tahojen kanssa, joille valtionhallinto on antanu man-
daatin jo sotetiedolla johtamisesta, että se ymmärrys olisi symmetrisempi kuin mitä se on tällä hetkellä. (h1) 

Moni informantti mainitsi, että haluaisi oman sairaalansa olevan tulevaisuudessa hyvänä tietojohtamisen esi-

merkkinä kansallisesti. Tiedolla johtamista vertaillaan myös muun muassa pohjoismaisten sairaaloiden kesken 

ja jonkin verran kansainvälisestikin. 
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4.4.3 Kehittäminen 

Viides yläluokka tiedolla johtamisessa on kehittäminen. Se on aiempia moninaisempi luokka, johon liittyy 

useita varsinaisesti tietoon, teknologiaan, johtamiseen tai moniammatilliseen yhteistyöhön kohdentumattomia 

asioita: kulttuuri, oppiminen, tutkimus, konkreettiset pilotit ja kokeilut sekä uusien työkalujen lanseeraus ja 

implementointi.  

 

Arvot, asenteet ja organisaatiokulttuuri 

Jotta kehittäminen yhteistyöverkostoissa onnistuu, tarvitaan sille suotuisaa organisaatiokulttuuria, jossa vai-

kuttaa potilaskeskeisyyden arvot ja muutosmyönteisyyden asenne. Vaikka esimerkiksi toiminnan kustannus-

tehokkuus ja ripeä läpivirtaus on tärkeää, on tekeminen kuitenkin periaatteessa turhaa, jos se ei hyödytä poti-

lasta. Jokainen informantti puhuu tavalla tai toisella potilaista, ja moni korostaa, että kehittämistyötäkin pitää 

tehdä nimenomaan potilaan parhaaksi. Tärkeisiin arvoihin kuuluu myös toisten tekemisen, osaamisen ja mie-

lipiteiden arvostaminen – joka mahdollistaa sujuvaa moniammatillista yhteistyötä ja yhteiskehittämistä. Ihmi-

set jakavat potilaskeskeisyyden lisäksi muitakin samoja arvoja tiedolla johtamiseen liittyen, esimerkiksi avoi-

men lähdekoodin käyttämisestä sekä tekoälyn ja analytiikan etiikasta. Myös itsensä johtaminen tiedolla on 

tärkeää; oman työn ohjaamisen pitäisi niin ikään olla datalähtöistä.  

Keskeisiin asenteisiin kuuluu sitkeys ja lannistumattomuus: tiedolla johtamisen asioihin kuluu aikaa eivätkä 

ne ole helppoja, mutta ei saa antaa periksi.   

Pitää sietää kohtalaista epäonnistumista tai sitä että jutut kestää, on ongelmia, heti ei päästä täydelliseen 
lopputulokseen. Pitää jaksaa jatkaa ja puhua ton merkityksellisen asian puolesta. (h4)  

Ensimmäinen vinkkini on et ei saa lannistua. Tarkotan sitä, et tää aihepiiri ja koko tää tämmösen datatekemisen 
tutkimusala, niin täähän on aika kompleksia tai monimutkasta tekemistä, tää aihepiiri on monimutkanen ja 
ympäristöt, joissa toimitaan on monimutkasia ja säänneltyjä. Mä oon aika monessa organisaatiossa työsken-
nelly ja aina näitten samojen asioiden kanssa painitaan ja ongelmat on tavallaan samoja, eli tää ei oo missään 
tapauksessa helppoo hommaa. Ja varmasti tulee ongelmia ja varmasti tulee esteitä. Niin siinä mielessä sanoisin, 
että semmonen pään seinään hakkaaminen niin se vähän niinku kuuluu tähän lajiin, että sen takia sanoisin että 
ei saa lannistua. Että asia ei ole helppo. (h2) 

Mä toivon Milla, et täst ei tuu liian niinku ruusunen kuva millään tavalla, et ei tää ihan iisiä oo.  
Et tää on tällasta eksperimentointii toistaseksi. (h3) 
 

Potilaskeskeinen ja muutosmyönteinen organisaatiokulttuuri edistää tiedolla johtamista. Toisaalta tiedolla joh-

taminen läpäisee kulttuurin. Esimerkiksi organisatorisia ja toiminnan muutoksia halutaan kohdeorganisaa-

tioissa tehdä nimenomaan dataan perustuen, mikä tarjoaa analyyttisen ja neutraalin työkalun. Kulttuurin muut-

taminen on hidasta, ja siksi informantit kehottavat aloittamaan myös tiedolla johtamisen kehittämisen ja data-

perusteisuutta korostavan kulttuurin rakentamisen ajoissa, vaikka pilottiprojekti kerrallaan.    
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Tietojohtamista edistävään organisaatiokulttuuriin kuuluu avoimuus myös siinä mielessä, että toisille annetaan 

palautetta ja kehittämisehdotuksia. Eräs aktiivisena muutosagenttina toiminut lääkärijohtaja kertoi yhdeksi 

voimaannuttavaksi tekijäksi pienet onnistumiset ja muilta saadun kiittävän palautteen niistä sekä sen, että ke-

hitettyjä ratkaisuja todella aletaan käyttää. Palautteen antaminen moniammatillisessa organisaatiossa voi olla 

hankalaa siksi, ettei ihan riittävän hyvin tunne toisten ammattilaisten tekemistä eikä sitä, mikä on niin sanotusti 

normaalitaso ja mikä ylempi tai alempi. On koettu hyvänä myös sellainen malli, jossa substanssia ymmärtävä 

henkilö antaa yhdessä havaitun palautteen. 

Insinööritaustanen ihminen on osannu ja uskaltanu vaatia enemmän tietohallinnolta. Mä luulin, että ne jo tekee 
parhaansa, vaikka niistä ois saanu odottaa enemmän. Mä en tienny et mikä on se vaatimustaso. N osaa antaa 
kritiikkiä niin, että sieltä kokouksesta ne it-ihmiset lähtee sillä tavalla että kiitos tästä kritiikistä, nämä oli tosi 
hyviä neuvoja ja nyt me lähdemme parantamaan (naurua). Tavallaan niinku sen tasapainon löytäminen. (h4)   

Osaaminen ja jatkuva oppiminen 

Tiedolla johtamista ja tosielämän tiedon käyttöä edistää riittävä osaaminen ja jatkuva oppiminen koulutuksissa, 

työssä ja omaehtoisesti opiskelemalla. Sairaalan ammattilaisilla mainitaan olevan hyvä perusosaaminen, esi-

merkiksi riittävät atk-taidot, jotta he osaavat käyttää järjestelmiä. Tiedolla johtamisen avainhenkilöksi ja muu-

tosagentiksi nouseminen edellyttää, että henkilö kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan. Kuten kerroin aineistoa 

ja informantteja kuvaillessani (luku 3.1), moni lääkärijohtaja on käynyt johtamiskoulutuksia ja niissäkin pu-

reutunut tietojohtamiseen. Kliinikot kouluttautuvat kehittämään työtään ja potilaiden hoitoa tiedolla johtami-

sen keinoin. Kouluttautuminen tapahtuu sekä omassa organisaatiossa että sen ulkopuolella. 

Operatiivisissa toimijoissa on ihmiset kouluttautuneet lisää ja lähteneet miettimään uusia tapoja katsoa  
työtään. Sieltä nousee loistavia henkilöitä, jotka yhtäkkiä alkaa ratkaista tietojohtamisen asioita. (h10) 

Myös uusien tiedolla johtamisen työkalujen käyttöönotto edellyttää osaamista. Usein työkalun lanseeraus on-

kin aloitettu työntekijöiden koulutuksella. Jonkinlaista koulutusta tai osaamisen kehittämistä tarvitaan usein 

myös silloin, kun näihin työkaluihin tulee uusia ominaisuuksia. Järjestetään myös klinikkatyyppisiä tilaisuuk-

sia, joihin ihmiset voivat tulla kyselemään käyttöongelmistaan ja saamaan neuvoja.  

Jatkuvaa oppimista tapahtuu organisaatioissa myös vertaisoppimisena, jota tukee avoin organisaatiokulttuuri. 

Yksi tapa oppia on sekin, että toimialojen työpöydät ja tietonäkymät ovat avoimia muille. Niiden ratkaisuja ja 

tietoja voivat tarkastella myös muut kuin kyseisen toimialan ihmiset, toki oman roolinsa rajoissa.  

Tutkimus, tutkimusambitio ja yliopistoyhteistyö 

 

Terveydenhuollon kehittäminen tapahtuu olennaisesti myös tieteellisessä tutkimuksessa, jossa voidaan hyö-

dyntää kertynyttä tosielämän tietoa ja tiedolla johtamisen työkaluja. Aineistossani nousee tärkeäksi tiedolla 

johtamisen kehittämisen edisteeksi tarve tehdä tieteellistä tutkimusta, joka hyödyttää paitsi tiedeyhteisöä myös 

sairaalan arkea.  
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Eräs informantti kertoi tutkimuksista, joissa selvitettiin tiettyjen toimenpiteiden arkivaikuttavuutta vertailu-

asetelmin. Tutkimustulosten perusteella muutettiin hoitokäytäntöjä ja siten parannettiin hoidon kustannusvai-

kuttavuutta. Aiemmin ensisijaisina tehdyt toimenpiteet suoritettiin ilmeisen laadukkaasti ja kustannustehok-

kaasti, mutta tutkimuksen myötä alettiin kyseenalaistaa, saisiko potilas paremman terveyshyödyn muunlaisella 

hoidolla.  

Tää (tiedolla johtamisen työkalu) on arjen johtamisen työkaluksi lähtökohtaisesti tehty. Mut tietty tässä on tut-
kimuksellinenkin kulma. Me voidaan nähdä arkivaikuttavuus täs työkalussa, mut sit meil on erikseen aika paljon 
tehty tutkimustyötä, joka kulkee rinnalla. Nää edesauttaa toisiaan, et tämmösen arkijohtamisen systeemin si-
sään voi rakentaa vertailuasetelmia ja sitä kautta saada tutkimustietoa. Meil on tehty aika paljonkin semmosta, 
et meil on joitain hoitomuotoja vähennetty merkittävästi nimenomaan tän meidän omiin laaturekistereihin pe-
rustuvan tutkimustiedon pohjalta. Esimerkiksi x-toimenpiteet on murto-osa, mitä ne oli 10 tai 5 vuotta sitten. 
(h3)  

Tiedolla johtamisesta on tahtotila, ja ymmärretään sen iso potentiaalinen vaikutus myös tutkimuksen kannalta. 

Toisin kuin esimerkiksi teollisuudessa, sairaalassa tätä yhteistyötä tukee avaintoimijoiden kaksoisrooli sekä 

operatiivisessa toiminnassa että tiedeyhteisössä. Enemmistö haastatelluista tekee myös yliopistoyhteistyötä ja 

toimii ajoittain yliopistossa tai akateemisissa hankkeissa oman alansa tutkijoina tai opettajina.  

Pilottiprojektit ja kehittävät kokeilut  

Pilottiprojektit, erillisratkaisut ja erilaiset kehittävät kokeilut ovat hyviä tapoja viedä tiedolla johtamista eteen-

päin. Monesti asioiden kehittäminen alkaa projektina ja saattaa onnistuessaan laajentua normaalitoiminnaksi. 

Yhteistyösuhteet saattavat projektin jälkeen jäädä elämään, voi tulla uusia projekteja tai säännöllistä kehittä-

mistyötä. Projektien erillisrahoitus on sotealan kehittämisessä merkityksellinen mahdollistaja. 

Organisaation sisällä yksittäiset erillisratkaisut voi olla ihan hyvä tapa viedä asioita eteenpäin. Ison organisaa-
tion kuten sairaanhoitopiirin sisällä se, että yritettäis tehdä yksi monoliittinen mammuttiratkaisu kerralla, niin 
aa se vaatii ihan järjettömän määrän rahaa ja bee jos ei sil oo rahaa, niin se ei lähde menemään eteenpäin eikä 
toteudu. Et tämmöset pilottihankkeet toimii hyvin, kunhan pidetään mielessä, että niitten pitää niveltyä toi-
siinsa ja et ne on osa jotain isompaa strategista suunnitelmaa. Mut et lähdettäis rohkeesti tekemään niitä eteen-
päin, koska siitä syntyy se iso järjestelmä niistä pienistä palasista. (h5) 

Informantit kertoivat sairaaloissa olevan välillä vaikea löytää riittäviä resursseja kehitystyöhön. Monialaisia, 

motivoituneita, innostuneita ja vahvoja kehittäjätiimejä voi muodostaa myös niin, että osa toimijoista on sai-

raalan ulkopuolelta. Ulkopuoliset kumppanit voivat osaltaan helpottaa resurssihaastetta, ja se on myös keino 

saada ulkopuolista asiantuntemusta organisaatioon. Informantit kertovat esimerkkejä tällaisista. On kuitenkin 

tärkeää, että pilottiprojektissa on riittävästi osaajia myös sairaalan toimijoista. Pilottiprojekteissakin on kyse 

moniammatillisesta yhteistyöstä, jossa etenkin substanssiosaajien sitoutuminen ja proaktiivinen toiminta on 

tärkeää – tämä todettiin jo aiemmin moniammatillisen yhteistyön yhteydessä. Huonoimmillaan pilottiprojektit 

ovat irrallisia hankkeita, jotka eivät nivelly kokonaisuuteen eivätkä tuo hyötyjä arkeen. Siksi niiden tavoite-

asetannassa ja kysymyksenasettelussa, toteutuksessa ja tulosten implementoinnissa on oltava riittävä resur-

sointi myös sairaalan puolelta.  
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Haastattelujen aikaan syksyllä 2020 koronapandemia oli jonkin verran jarruttanut kehitystyötä ja pilotteja. 

Valitettavasti tää koronahärdelli on pistäny pilotille aikalisän, et me ei oo saatu sitä nyt eteenpäin.  
Mut ehdottomasti agendalla tulevaisuudessa myöskin. (h3) 

Systemaattinen, kohderyhmittäin fokusoitu implementointi ja uusien työkalujen tuonti arkeen 

Tiedolla johtamisen työkalujen implementointi eli jalkautus suunnitellaan systemaattisesti eteneväksi, kohde-

ryhmittäin fokusoiduksi selkeäksi prosessiksi. Implementointi on hyvä pyrkiä toteuttamaan niin, että uudet 

työkalut asettuvat luontevasti osaksi työarkea, esimerkiksi rutiinipalavereihin tai osastojen tietonäytöille tilan-

nearviointia varten.  

Meillä on tiedolla johtamisen jalkautussuunnitelma eri tasoille. Osastonhoitajatasolle, vastuulääkäritasolle, eri 
portaille mietitty, että mitä tietoo ne tarvii ja miten ne helpoiten löytää. Me ollaan myös leanattu sitä prosessia. 
(h4) 

Kun meillä on tavoite, että toimialueet käyttää sitä (uutta työkalua), niin sillon pitää sukeltaa siihen, että missä 
tilanteissa he tarvitsee, mitä on ne roolit, jotka tarvitsee tietoa. Ja pyritään saamaan se työkalun käyttö, jolla 
tiedolla johtamista voidaan harjottaa, osaksi jotain niitä rutiinipalavereja mitä tulosyksiköllä on, vaikka viikko-
palaverit tai aamupalaverit. Että se on aina läsnä tämän kautta, kun tarkastellaan tiettyjä asioita. Sitten he 
ehkä tarkastelee asioita näistä työkaluista myös tämmösten palavereitten ulkopuolella. (h6) 

Implementoinnissa oikea ajoitus on keskeistä. Liian pitkällinen odotus kyllästyttää ja saa asiat unohtumaan. 

Tiedolla johtamisen näkymiä on hyvä saada käyttöön ja työntekijöiden arkeen, vaikka teknologisia tai data-

lähderatkaisuja jouduttaisiin vielä muuttamaan. Mutta vaikka uusien työkalujen ripeä implementointi on tär-

keää, se ei saa tapahtua laadun kustannuksella. Rapautettu luottamus tietotyökaluun on iso riski, jota on hidas 

korjata. Eräs informantti antoi käytännön neuvon. 

Älä mokaa jalkauttamisvaihetta näissä tiedolla johtamisen projekteissa. Ei mitään keskeneräisiä tai testaamat-
tomia tai validoimattomia tuotteita. Vaikka ois kuinka kivaa saada niitä pihalle, niin sitä luottamusta tämmö-
seen toimimattomaan tuotteeseen voi olla vaikea sitten myöhemmin saada. (h6) 

Hyvässä implementoinnissa huomioidaan myös innostumisen kääntöpuoli: se, että jotkut työntekijät haluavat 

käyttää ehkä liikaakin aikaa uusien työkalujen parissa.  

Pitää miettiä jalkautussuunnitelman fokus niin, et se ei myöskään mee siihen, kun meil on aika paljon nyt sitä 
tietoo saatavilla, että sä innostut seikkailemaan koko työpäivän niissä numeroissa, et mitä mielenkiintosta 
täältä vielä löytyy, ja sitten jää muu työ tekemättä. (h4) 

Tehokas lanseerausmarkkinointi sekä jatkuva, kohdennettu ja monikanavainen viestintä 

Lanseerausmarkkinointi ja työyhteisöviestintä ovat tärkeitä, kun otetaan käyttöön tiedolla johtamisen työkaluja 

ja tosielämän tietoa. Implementoinnin tukena on näin ollen sekä projektiluonteista lanseerausmarkkinointia 

että jatkuvaa työyhteisöviestintää. Nuo termit eivät ole informanttien käyttämiä – he puhuivat pääosin vain 

viestinnästä – mutta mielestäni ne täsmentävät informanttien puheiden tarkoitteita.  
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Työyhteisöviestinnällä nostetaan tiedolla johtaminen organisaation diskursseissa muiden tärkeiden ja kiinnos-

tavien asioiden joukkoon: korostetaan asian merkityksellisyyttä ja ajankohtaisuutta. Tässä voi hyödyntää esi-

merkiksi muutosjohtamisen malleja. 

Mietitään rakenteinen systeemi, millä sä sen tiedon viet kaikkiin yksiköihin ja luot sen asian tärkeyden kaikille, 
että tää on urgent matter, tää on nyt saatava kuntoon. On oleellista saada ensin läpi se, että nyt meidän on 
tartuttava toimeen. (h4) 

Tiedolla johtamisen kehittäminen ja levittäminen on nähdäkseni muutosjohtamista. Ja sillon siinä tulee samoja 
elementtejä kuin minkä tahansa muutoksen johtamisen prosessissa kannattaa olla. Ensin pitää löytää motivaa-
tio ja visio, mitä viestiä sille porukalle, joiden pitää alkaa käyttämään ja hyödyntämään jotain ratkasua. Eli al-
kuun kirkastetaan motivaatio ja visio ja se kiireellisyyden tunteen lisääminen, miks tätä pitää nyt tehdä. (h6) 

Uusien työkalujen käyttöönottoa tuetaan lanseerausmarkkinoinnin keinoin. Toisessa kohdeorganisaatiossa oli 

mielestäni hyvin ammattimainen ote uusien työkalujen julkaisussa ja käyttöönoton tukemisessa. Lanseeraus-

markkinointi oli monikanavaista ja kohdennettua, eri kohderyhmien hyötyjä korostavaa.  

Meidän jalkautusmateriaali on hyvännäköstä, ja kaikkea ei yritetä saada läpi kaikille, vaan tehdään kohdennet-
tua viestiä, että mitä juuri sinä hyödyt tästä tiedolla johtamisesta. Että Terhi Osastonhoitaja voi löytää täältä 
tämmösiä ja tämmösiä juttuja ja näin helpotat arkeasi ja näet miten teillä menee. On täsmennetty sitä meidän 
viestintää. (h4) 

Meillä on vähän eri tavat eri henkilöryhmille siitä, että mitä tämä raportoinnin työkalu tarkoittaa juuri sinulle, 
sinun omassa roolissa. Että saadaan sisäinen motivaatio heräämään eikä pelkästään että käytä, koska organi-
saatiosi hyötyy tästä. (h6) 

Viestijäverkosto koostui kehittäjätiimistä ja yksiköiden avainhenkilöistä sekä ulkopuolisista ammattilaisista, 

jotka auttoivat lanseerausmarkkinoinnissa muun muassa tekemällä käytettävää materiaalia. Verkostoon val-

jastetut yksiköiden avainhenkilöt olivat olennaisia niin lanseerausmarkkinoinnissa kuin työkalujen implemen-

toinnissa. Tällainen verkostomainen viestintä palvellee hyvin systemaattista ja jatkuvaa tietojohtamisen paran-

tamista, jossa pyritään paitsi saamaan asia ihmisten mieliin ja käyttöön myös pitämään se niissä ja kasvatta-

maan tietojohtamisen merkitystä niin periaatteessa kuin käytännössä. 

Kun meilläkin on monta eri toimialuetta, niin pitää saada organisaatiosta yksittäisiä ihmisiä ottamaan vastuuta 
niin, että tää tulee leviämään täällä meidän omassa yksikössä, meidän toimialueella, meidän vastuualueella. Ei 
voi vaan jostain ylhäältä tai tukitoiminnosta sivusta sanoo et no niin, alkakaa käyttää, vaan pitää saada ihmisiä 
siellä kohderyhmän joukossa aktiivisesti promoamaan sitä, antamaan tukea ja viemään sitä ilosanomaa siel 
eteenpäin ja mahdollistaa sen asian levittämistä. Me edesautetaan omaksumista niin, että viestitään aktiivisesti 
ja eri tavoilla ja viedään viestiä niin sanotusti ruohonjuuritasolle. (h6) 

Kun on kehitetty työkaluihin uusia ominaisuuksia tai kokonaan uusia työkaluja, avainhenkilöt ja muutos-

agentit jatkavat viestintätyötään kentällä. He esimerkiksi esittelevät, mitä uutta grafiikkaa ja ennusteita johto 

pystyy tekemään uusilla välineillä ja pyrkivät innostamaan työkalujen käyttöön. Samanaikaisesti eri kana-

vissa, esimerkiksi intrassa, kerrotaan tietojohtamisen uutisia tai käyttäjäkokemuksia.  
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5. Kooste, pohdinta ja johtopäätökset 
 

 

Tässä päätösluvussa kiteytän tutkimukseni tulokset ja peilaan niitä aiempaan tutkimukseen, tutkimukseni teo-

reettisiin viitekehyksiin ja yhteiskunnalliseen kontekstiin (5.1). Esitän ehdotuksia ja suosituksia tiedolla johta-

misen kehittämisestä ja tosielämän tiedon hyödyntämisestä (5.2). Kerron mahdollisista jatkotutkimusaiheista 

(5.3). Lopuksi pohdin tutkimukseni luotettavuutta ja eettisyyttä (5.4).    

 

5.1 Yhteenveto tutkimustuloksista ja tulosten kontekstualisointi 
  

Tutkimukseni aiheena on tiedolla johtaminen ja tosielämän tiedon hyödyntäminen potilaiden hoidon suunnit-

telussa, toteutuksessa, seurannassa, johtamisessa ja kehittämisessä. Tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät edis-

tävät tai rajoittavat tiedolla johtamista ja tosielämän tiedon käyttöä suomalaisessa sairaalaympäristössä. Ai-

hetta lähestyttiin tarkastelemalla johtajien käsityksiä. Tarkoituksena on tuottaa tietoa tiedolla johtamisesta ja 

tosielämän tiedon hyödyntämisestä niiden kehittämisen ja muutosjohtamisen tueksi. Tutkimus asemoituu tie-

tojohtamisen viitekehykseen ja yhteiskunnallisesti terveydenhuollon kehittämiseen kohti vaikuttavuusperus-

teisuutta.  

 

5.1.1 Empiirisen analyysin tulokset 

 

Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla johtavia lääkäreitä ja tietoammattilaisia kah-

dessa sairaanhoitopiirissä. Kymmenestä teemahaastattelusta koostuva empiirinen aineisto litteroitiin ja analy-

soitiin käyttäen teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Relevantit aineistokatkelmat koodattiin, minkä jälkeen koo-

dit kategorisoitiin ja ryhmiteltiin ala-, ylä- ja pääluokiksi. Tutkimustulosten esittelyä havainnollistettiin aineis-

tokatkelmilla.  

 

Informanttien mukaan tiedolla johtaminen ja tosielämän tiedon käyttö limittyvät toisiaan. Sairaalan arjessa 

pyritään vähitellen siihen, että tosielämän tiedon käyttö ja näyttö tiedolla johtamisessa osaltaan ohjaisi toimin-

taa, hoitoa, hoitoprosesseja ja hoitopolkuja. Toiminnan tietoperustaisuuden ja potilas-/asiakaskeskeisyyden 

vahvistaminen tavoitteellisilla, pitkäjänteisillä ja konkreettisilla toimilla sekä myös ketterillä kokeiluilla on 

tärkeää.    

Lääkäri- ja tietojohtajien käsitykset tiedon käyttöön sairaalan johtamisessa vaikuttavista tekijöistä jaettiin di-

gitaalisiin ja inhimillisiin. Esitän nämä listamaisena kuviona, minkä jälkeen selostan kuviota ja kiteytän tutki-

mustulokseni. 
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Kuvio 7. Tiedolla johtamiseen ja tosielämän tiedon käyttöön sairaalassa vaikuttavat tekijät 
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Digitaalisia tekijöitä ovat tieto ja teknologia; inhimillisiä tekijöitä ovat johtaminen, moniammatillinen yhteis-

työ ja kehittäminen. Nämä yläluokat jakautuvat 24 alaluokkaan. Alaluokat ilmentävät niitä asioita, jotka infor-

manttien käsitysten mukaan tukevat tiedolla johtamista ja tosielämän tiedon käyttöä sairaalatyössä. Analyysin 

tuloksena ilmenneet asiat näyttäytyvät systeemisenä digitaalis-inhimillisenä kokonaisuutena, jonka kehittämi-

seen tarvitaan strategisesti johdettua, tavoitteellista ja sujuvaa moniammatillista yhteistyötä sekä vahvoja ja 

innostuneita kehittäjätiimejä. Toimivassa yhteistyössä ylin johto linjaa, resursoi ja tukee; muutosagentit suun-

nittelevat ja toimeenpanevat; moniosaavat linkkihenkilöt auttavat kehityksen ja implementoinnin arjessa sekä 

antavat lähitukea.  

 

Tiedon laadukkuus, luotettavuus, kattavuus, reaaliaikaisuus ja saatavuus sekä rakenteisuus on tärkeää. Tieto-

varannot ovat laajoja, kasvavia ja kehittyviä. Niitä hallinnoidaan ammattimaisesti, kokonaisarkkitehtuuri ja 

toimittajahallinta huomioiden. Modulaaristen järjestelmien raporttinäkymiin tarvitaan sekä vakioraportteja että 

mahdollisuutta tietoihin porautumiseen ja monenlaiseen analysointiin. Informantit korostivat substanssi-, kon-

teksti- ja dataymmärrystä tietojen tarkastelussa, analyysien tekemisessä ja hyödyntämisessä sekä kehittämi-

sessä. Potilaiden hoitotuloksista ja kokemuksista toivotaan enemmän ja järjestelmällisemmin tietoja koko hoi-

toketjun osalta kustannuksineen ja mahdollisine vaihtoehtokustannuksineen.  

 

Tiedolla johtamisen kehittämistä pitää tehdä yhtäältä pitkäjänteisesti mutta toisaalta myös nopeita ja konkreet-

tisia tuloksia tavoitellen niin, että ihmiset ymmärtävät sen hyödyt omassa työssään ja alkavat käyttää työkaluja. 

Kohdennetun ja monikanavaisen viestinnän merkitys korostuu sekä uusien työkalujen lanseerauksessa että 

jatkuvana tekemisenä. Alueellinen yhteistyö nähdään olennaisena kehityskohteena, jotta myös alueen erikois-

sairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja voidaan yhteensovittaa sekä kehittää hoito- 

ja palveluketjuja potilas-/asiakaskeskeisesti. Tutkimus ja yliopistoyhteistyö hyödyttää myös tiedolla johta-

mista. Kansallisessa yhteistyössä ovat tärkeitä yhteiset suuntaviivat ja tavoitteet, vertailu ja hyvien käytäntöjen 

jakaminen. Tiedolla johtamisen kehittäminen on kokeiluja ja jatkuvaa oppimista sekä tietoperustaisen kulttuu-

rin luomista.  

 

 

5.1.2 Tulokset terveydenhuollon tiedolla johtamisen tutkimuksessa ja  

vaikuttavuuden parantamisessa 

 

 

Empiirisiä tutkimustuloksia verrattiin kirjallisuuskatsauksen tuloksiin. Aiemmasta terveydenhuollon tiedolla 

johtamisen tutkimuksesta hahmotettiin kolme aihepiiriä: ensiksi tietojohtamisen käytännöt, avainasiat ja ke-

hittäminen, toiseksi informaatioteknologia, tietojärjestelmät, data ja tieto ja kolmanneksi johtajuus ja johtami-

nen sekä yhteistyö, vuorovaikutus ja verkostot. Kliiniset, farmakologiset ja seikkaperäisen informaatiotekno-

logiset artikkelit oli poistettu käsittelystä.   
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Nämä aihepiirit ilmenivät myös tämän tutkimuksen haastatteluaineistossa. Sekä tässä että aiemmassa tutki-

muksessa korostuu tiedon ja tietojärjestelmien laatu, pyrkimys potilaskeskeisyyteen sekä holistinen näkökulma 

potilaan hoitoketjuihin ja eri sidosryhmien tarpeisiin. Erittäin keskeinen tiedolla johtamista edistävä tekijä on 

johtajuus ja sen kehittäminen. Hyvällä johtajuudella tuetaan kulttuuria, jossa vallitsee luottamus sekä mahdol-

listuu monipuolinen innovatiivinen yhteistyö ja vuorovaikutus ja jossa toimitaan proaktiivisesti reaktiivisuu-

den sijaan. Johtajuuden puute on olennainen rajoite tiedolla johtamisen kehittämisessä.  

Tietojohtaminen palvelee organisaation strategian toteuttamista ja pääsyä tavoitteisiin, ja se kannattaakin kyt-

keä strategiaan (Laihonen & Mäntylä 2018; Laihonen 2020; Laihonen & Kokko 2020; Leskelä ym. 2019). 

Myös tässä tutkimuksessa tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen nähtiin strategisena asiana, jota suunnitellaan 

moniammatillisesti ja edistetään iteratiivisesti käytännön tekemisessä. Informanttini korostivat tietojohtamisen 

kehittämisen kaksisuuntaisuutta: tarpeita ilmenee sekä ylhäältä alas että alhaalta ylös, ja kummatkin näkökul-

mat on erittäin tärkeää huomioida hyvän tuloksen varmistamiseksi. Eri sidosryhmien tarpeiden ja näkemysten 

huomioiminen korostui tässä ja aiemmassa tutkimuksessa. Potilaiden/asiakkaiden ja kansalaisten rooli on kes-

keinen ja koko tietojohtamista legitimoiva (Laihonen & Mäntylä 2018). Informanttini toivat esiin laajan mo-

niammatillisen ryhmän, jossa tiedolla johtamista tulee kehittää. Kannattaa kuulla eri tason johtajien näkemyk-

siä, eri ammattiryhmien, erikoisalojen ja eri kokemustaustaisten potilastyön tekijöiden ja tukijoiden näkemyk-

siä, tietoarkkitehtuurin, data-analytiikan, tilastotieteen ja matematiikan asiantuntijoita, tutkijoita ja tutkimus-

ammattilaisia, kouluttajia ja osaamisen kehittäjiä, viestinnän ja markkinoinnin osaajia, palvelumuotoilijoita, 

teknistä väkeä. Tiedolla johtaminen sairaalassa on monimutkainen systeemi, jonka osien kehittämisessä pitää 

huomioida kokonaisuus. Holistinen lähestyminen tuottaa parhaat lopputulokset (McCracken & Edwards 

2017). 

Terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat keskeinen tiedolla johtamisen puheenaihe sekä tässä että aiemmassa 

tutkimuksessa. Järjestelmien implementointi ja integrointi on haastavaa, mutta parhaimmillaan tietojärjestel-

millä tuetaan verkostoyhteistyötä ja potilaiden hoitopolkuja (esim. Alrahbi ym. 2020; Raisinghani ym. 2005; 

Ylönen ym. 2020). Datalle asetetaan paljon vaatimuksia. Tiedolla johtamista ei voi tehdä huonolla tai puut-

teellisella datalla, minkä informantit toivat vahvasti esiin. (Ks. myös mm. Bowrin 2019.) Kertyvää tosielämän 

tietoa voisi operoida kehittyvien algoritmien ja tekoälyn avulla ja vastata tehokkaammin eri sidosryhmien tar-

peisiin (esim. Hampson ym. 2018; Hoffman ym. 2020). Tutkimuksessani informantit nostivat esiin myös tie-

tojärjestelmien käyttöliittymien merkityksen. Käyttäjien raporttinäkymien pitää olla visuaalisesti selkeitä. 

Niistä pääsee helposti vakioraportteihin ja tärkeimpiin mittareihin, mutta on myös mahdollista porautua sy-

vemmälle tietoihin. Kummassakin kohdeorganisaatiossa käyttäjäkokemus oli tärkeä huomion kohde. Käyttö-

liittymäsuunnittelusta ja käyttäjäkokemuksista on paljon monialaista tutkimusta, jota en tässä tutkimuksessa 

käsitellyt. 

Aiemmassa tutkimuksessa käsiteltiin tiedolla johtamisen insentiivejä: insentiivein tuetaan käyttökokemusten 

jakamista ja vertailua. Nostinkin insentiivit yhdeksi haastattelujeni teemaksi. Haastatteluissa insentiivien 
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muotoja ja merkityksiä pohdittiin monipuolisesti, joskin melko teoreettisesti. Erityisten tietojohtamisen työka-

lujen käyttöön kannustavien insentiivien käytännön merkitys sairaalan arjessa on vähäistä, vaikka niiden po-

tentiaali tunnistetaan. Insentiivien mahdollisessa jatkopohdinnassa on hyvä huomioida Suomen muuttuvan so-

siaali- ja terveyspalvelujärjestelmän ja sen rahoituksen erityisyys.  

 

Sekä empiriassa että kartoitetussa kirjallisuudessa nostettiin esiin hybridiroolin omaavat henkilöt, joita nimitän 

linkkihenkilöiksi (esim. Waring ym. 2013). Linkkihenkilöillä on monialaista osaamista, ja he ymmärtävät eri 

alojen perusteita, terminologiaa ja kommunikaatiota. He liikkuvat toimintojen, yksiköiden ja organisaatioiden-

kin rajojen yli, fasilitoivat tiedon kirjaamista, käyttöä ja jakamista sekä kehittävät tiedolla johtamista käytän-

nön tasolla. Niin ikään tässä ja aiemmassa tutkimuksessa korostui erilaisten rajapintojen ylittäminen ja yksi-

köiden välisten yhteyksien parantaminen (esim. Tortoriello ym. 2012). Vaikka joka yksikössä on omat erityis-

haasteensa, on moni tietojohtamisen pulma sellainen, että ratkaisumalleja kannattaa jakaa ja tietoa vaihtaa niin 

organisaatiossa kuin organisaatioiden välillä.  

 

Aiemmassa tutkimuksessa käsitellyt selkeät prosessit ja joustava projektijohto eivät nousseet tässä tutkimuk-

sessa erityisesti esiin tiedolla johtamisen edisteinä tai haastattelujen puheenaiheina (Barcelo-Valencuela ym. 

2008; Ghosh & Scott 2007; Lee 2017). Sen sijaan aineistossa korostui muutosagenttien rooli. Tämä saattoi 

johtua myös informanttivalinnastani: hain haastateltavaksi henkilöitä, joilla olisi organisaatiossaan aktiivinen 

rooli tiedolla johtamisen edistämisessä. Pyysin informanteilta käytännön esimerkkejä tiedolla johtamisesta or-

ganisaatiossaan, jolloin puheeksi otetut asiat olivat sellaisia, joissa informantti oli usein itse ollut mukana ak-

tiivisena toimijana, monesti jonkinlaisena muutosagenttina. On hyvin luontevaa, että käytännön esimerkkeinä 

kerrotaan itselle tuttuja asioita, jolloin muutostoimijuus korostuu aineistossani.  

 

Tämä on esimerkki informanttivalinnan vaikutuksesta tutkimustuloksiin, mitä pohdin alustavasti aiemmin 

”eliittihaastatteluna” (Mykkänen 2009; ks. luku 3.1). Tulokset olisivat todennäköisesti olleet jonkin verran 

erilaisia, jos informantit olisivat suhtautuneet tiedolla johtamiseen kielteisesti, olisivat olleet tietämättömiä tai 

kokemattomia tai ilman päättäjäpositiota. Myös informanttien professiot saattoivat tuoda omaa väriään tulok-

siin. Toisaalta minua yllätti, miten tasapuolisesti lääkäri- ja IT-taustaiset informantit puhuivat esimerkiksi tie-

dolla johtamisen teknisiin seikkoihin tai potilaisiin liittyvistä asioita. Toki jo tunnin haastatteluissa ilmeni sel-

keitä ammatillisia eroja, mutta eri näkökulmat ja niiden pohdinta olivat kummallekin ryhmälle tuttuja. Haas-

tatteluista välittyi kokemus ja yhteinen näkemys sairaalan ja sairaanhoitopiirin ydintehtävistä.    

 

Aiemmassa tutkimuksessa tarkasteltiin laajasti tiedolla johtamisen toteutumisen esteitä (esim. Karamitri & 

Bellali 2017; Lee 2017; Pihlainen 2020; Shahmoradi ym. 2017). Esteet liittyvät muun muassa toimintojen 

organisoitumiseen ja siihen, että keskiössä ei oikeastaan ole potilaan kokemus ja hoidon tulos tai arvo vaan 

organisoituminen sinällään. Ajan, taitojen ja osaajien puute hankaloittaa. Sotetiedon hyötykäyttöä Suomessa 
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tarkastelleet Seppälä ja Puranen (2019, 57–61) näkivät keskeisenä rajoitteena yhteisten mittarien puuttumisen 

sekä laaturekisterien huonon hyödyntämisen ja lainsäädännön uudistuksen hitauden. 

Ajan, taitojen ja osaajien puute nousi esiin myös minun tutkimuksessani. Osaajavajetta tuntui kohdeorganisaa-

tioissa olevan varsinkin tietoammattilaisista. Nämä seikat – etenkin osaajien ja ajan puute – olivat empiriassa 

kuitenkin enemmän toteamuksia kuin varsinaista argumentaatiota. Näiden tiedolla johtamisen rajoitteiden kä-

sittelyn vähäisyys tässä verrattuna aiempaan tutkimukseen saattaa juontua informanttien erityisyydestä: pää-

osin myönteisestä orientaatiosta tiedolla johtamisen teemoihin. Olennaisempia tuntuivat olevan tiedolla johta-

misen strategiset ja operatiiviset erityishaasteet kuin organisaatiossa melko tyypilliset resurssivajeet, joiden 

kanssa pyritään pärjäämään.    

Tutkimusraporttini otsikossa edetään kohti vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa. Tämä tutkimus ei ole 

vaikuttavuustutkimus, mutta sijoitin sen yhteiskunnalliseen viitekehykseen, jossa tiedolla johtamisen keinoin 

kehitetään terveydenhuollon laatua, tehokkuutta ja lopulta myös vaikuttavuutta. Tietojohtamisen avulla sosi-

aali- ja terveydenhuollon palveluja voidaan johtaa ja ohjata tehokkaammin, jolloin järjestelmän tuloksellisuus 

ja vaikuttavuus paranee (Partanen ym. 2019, 74). Tietojohtamisen, tiedon johtamisen ja tiedolla johtamisen 

tärkein merkitys terveydenhuollossa on potilaan/asiakkaan hoidon ja palvelujen kehittäminen ja arvon lisää-

minen. Vaikuttavuus liitetään terveyshyötyihin, oireiden vähenemiseen ja elämänlaadun paranemiseen (Kle-

mola 2015, 41). Vaikuttavuutta voidaan tarkastella paitsi yksittäisten potilaiden tai potilasryhmien kannalta 

myös kansanterveydellisesti ja yhteiskunnallisesti. 

 

Vaikuttavuuden parantaminen on määritelty tärkeäksi tavoitteeksi suomalaisessa terveyspolitiikassa 2010-

luvulta alkaen (ks. luku 1.3).  Jotta voidaan kehittää vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa, on oltava riit-

tävästi systemaattisesti kirjattuja, kerättyjä ja analysoituja tietoja sekä mallinnuksia muun muassa potilaiden 

terveydentilasta, toimintakyvystä ja elämänlaadusta ennen ja jälkeen hoidon.  Kertyvä tieto ja kehittyvä tek-

nologia mahdollistavat uudenlaista arkivaikuttavuuden tarkastelua ja terveydenhuollon arvon kasvattamista. 

(Lääketieteen arkivaikuttavuudesta ks. Malmivaara 2013.)  

Silvennoinen-Nuoran mukaan (2010) terveyspalvelujen vaikuttavuus on ollut esillä selkeästi 1990-luvulta läh-

tien; tuolloin alkoi myös tietojohtamisen aika (ks. luku 2.1). Kuitenkin niin vaikuttavuuskäsitteistön selkiyttä-

minen kuin vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen ovat edenneet hitaasti. Vaikuttavuusnäkökulmat kytkeytyvät 

henkilöstö-, prosessi- ja asiakasnäkökulmiin. Hyvällä henkilöstön aikaansaantikyvyllä on vaikutusta proses-

sien sujuvuuteen, palvelujen laatuun ja edelleen vaikuttavuuteen. Nämä taas kytkeytyvät organisaation visioon 

ja strategiaan. (Silvennoinen-Nuora 2010.)  Näin pääsemme jälleen yhteen tutkimukseni ydinasiaan: hyvä joh-

tajuus mahdollistaa vaikutusten ja vaikuttavuuden parantamisen.  

 

Aiemman ja tämän tutkimuksen perusteella voi sanoa, että tosielämän tiedon hyödyntäminen ei ole vielä im-

plementoitunut terveydenhuollon arkeen ja ollaan kaukana siitä, että voitaisiin puhua laajamittaisesta 
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vaikuttavuuden arvioinnista. Eri puolilla Suomea ja eri erikoisaloilla ollaan toki hyvin eri vaiheissa tiedolla 

johtamisessa ja myös tietovaranto- ja järjestelmäratkaisuissa, ja tilanteet muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. 

(Esim. Hämäläinen ym. 2019; Pitkänen ym. 2020.)  

 

Partanen ja kollegat (2019, 74) toteavat, että sotetoimialalle tarvittaisiin yhteinen tietojohtamisen viitekehys ja 

siinä roolit ja vastuut kaikille toimijoille. Tutkimukseni mukaan potilas-/asiakasvaikuttavuutta kannattaisi pyr-

kiä arvioimaan hoitoketjuissa. Tällöin saadaan tietoa potilaan/asiakkaan koko polusta ja prosesseista yksittäis-

ten interventioiden sijaan. Tämä toki edellyttää tiedolla johtamisen yhteistyötä erikoissairaanhoidon, peruster-

veydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kesken. 

 

   

5.1.3 Tiedolla johtamisen kehittäminen on muutoksen johtamista  

 

 

Pohdin tutkimustuloksiani vielä johtajuuden kannalta, koska se nousee tuloksissa niin keskeiseksi. Aineistosta 

erottuu kahden tason johtajuutta: strategiatasolla ylimmän johdon linjaavaa, vastuuttavaa ja valtuuttavaa joh-

tamista sekä taktisella tasolla toimeenpanevaa, muutosagenttien toteuttamaa suunnittelua ja johtamista. Kol-

mas toiminnan taso on operatiivinen: moniosaavat ja ketterät linkkihenkilöt rakentavat käytäntöjä henkilöstön 

kanssa.  

 

Hypoteesini oli, että tiedolla johtamisen kehittäminen on muutosjohtamista, joten kysyin haastatteluissa siitä-

kin. Muutosjohtamisen tematiikka nousi esiin myös pitkin haastatteluja. Tiedolla johtamisen kehittäminen on 

pitkäjänteinen muutoshanke – tietojohtaminen ja muutosjohtaminen limittyvät toisiinsa. Ensinnäkin tietojoh-

tamisella pyritään tekemään juuri muutosta – kehittämään ja parantamaan toimintaa – ja toiseksi tietojohtami-

sen kehittäminen itsessään on muutosta. Tiedolla johtaminen jo käsitteenä sisältää ajatuksen, että ollaan teke-

mässä muutosta, jota todennetaan joidenkin datojen mittaamisella eri viitepisteissä ja kerrotaan näin havai-

tuista eroista. Tuloksena voi olla muutoksia esimerkiksi hoidon laadussa, resurssitehokkuudessa tai vaikutta-

vuudessa. 

 

Muutosten läpivientiä edistää parhaiten osallistava ja ihmiskeskeinen johtamistyyli sekä vastuun hajauttami-

nen useiden toimijoiden kesken. Monimutkaisia ja kiperiä ongelmia ei kannata ratkoa liian teknisin keinoin, 

jolloin helposti keskitytään pikaparannuksiin ja kontrollointiin. Sen sijaan niiden ratkominen edellyttää johta-

jalta oikeiden kysymysten esittämistä, yhteistyötä ja tietoa jakavaa prosessia. (Laitinen 2016, 159, 166.) Esi-

miesten näyttämä myönteinen esimerkki ja sitoutuminen muutokseen, innostava motivointi, älyllinen stimu-

lointi ja työntekijöiden yksilöllinen kohtaaminen ovat niin ikään tärkeitä (Laurila 2017, 100–106). Hyvässä 

muutosjohtamisessa huomioidaan yhteiset tavoitteet sekä organisaation arvot ja sisäiset suhteet (Mertala & 

Terävä 2016, 89–93). Oikeudenmukaisuus toimii muutosjohtamisen keskeisenä eettisenä periaatteena ja 
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onnistumisen edellytyksenä (Taskinen 2012, 117–120). Moniammatillisuus asettaa erityishaasteita johtajille 

muutosprojekteissa ja -prosesseissa: erilaisuuden huomioon ottamista ja arvostamista (Tiirinki ym. 2016, 104–

109).  Yhteistoiminta ja dialogisuus kuitenkin sitouttaa toimijoita muutokseen ja auttaa tekemään muutoksesta 

paremman, kun näkökulmiakin on enemmän (Alhanen ym. 2019). Moniäänisyys on johtamisen voimavara, 

jos johtajalla on taitoa valjastaa se muutosprosessin raaka-aineeksi (Tiirinki ym. 2016, 137). 

 

Soteorganisaation muutosjohtamisessa on huomioitava myös vahvat professiot ja näiden vahva asiantuntijuus 

(ks. esim. Virtanen 2010). Asiantuntijat eivät helposti taivu muutokseen, jonka merkitystä he eivät itse ym-

märrä. Muutoksen johtamisessa on tärkeää auttaa ihmisiä näkemään muutoksen välttämättömyys. Ihmiset pitää 

saada ymmärtämään muutoksen merkitys myös omaa professiota tai yksikköä laajemmassa kokonaisuudessa. 

(Wiik 2016, 2203–2204.) Näin ollen muutostarpeen osoittamiseen ja avaamiseen on käytettävä riittävästi aikaa 

ja vaivaa. Seppälän ja Purasen mukaan (2019, 73) tiedolla johtamisen kehittäminen vaatii johdolta uudenlaista 

ajattelutapaa sekä myös kykyä hyödyntää tietoa osana omaa johtamistaan. 

 

Timo Järvensivu kumppaneineen (2013) korostaa johtamisessa toisten tuntemista, luottamuksen rakentamista 

ja sitoutumista. Kun nuo asiat ovat kunnossa, ihmiset alkavat vaihtaa oikeaa eikä vain pinnallista tietoa, ja he 

alkavat yhdessä ymmärtää haasteita ja mahdollisia ratkaisuja. Pienet onnistumiset lisäävät luottamusta, jolloin 

pystytään yhdessä ratkomaan yhä isompia haasteita – kuten tosielämän tiedon hyödyntämisen lisäämistä.  In-

novaatioita edistää kulttuuri, jossa on psykologista turvallisuutta, monipuolisuutta, riskien ottamista ja oppi-

mista; innovaatioita ehkäisee byrokraattisuus, muodollisuus ja tiukka kontrolli (Seeck 2008, 257–260).  

 

Tutkimuksessani nousi vahvasti esiin edellä mainituista asioista luottamuksen rakentaminen ja johdon pitkä-

jänteinen sitoutuminen sekä tavoitteellinen, moniammatillinen ja monialainen aito yhteistyö ja ”tekemisen 

meininki”. Pieniäkin onnistumisia kannattaa tuoda esiin ja osoittaa kehitystyön hyötyjä eri ammattikunnille ja 

potilaille/asiakkaille. Kehittäminen edellyttää epäonnistumisten sietämistä ja välillä ”pään seinään hakkaa-

mista”, kuten eräs informantti totesi. Koska sekä tietojohtamisen että terveydenhuollon ala ovat kompleksisia 

ja tiukasti lainsäädeltyjä, on niiden yhdistäminen niin ikään monimutkaista tekemistä ja sisältää kiperiä haas-

teita. (Ks. myös luku 4.4.3.) 

 

Wiik (2016) muistuttaa, että muutoksessa organisaation valta- ja sosiaaliset rakenteet usein uusiutuvat. Esi-

merkiksi sairaalan muutosjohtamisessa tulee keskittyä raja-aidoista huolehtimisen sijaan prosessien sujumi-

seen ja potilashoidon mahdollisimman hyvään laatuun. Ylimmän johdon on tärkeää sitouttaa keskijohtoa muu-

tokseen sekä välttää haitallisia ohijohtamistilanteita ja mikromanageerausta. Wiik näkee muutospaineen ai-

kaansaamisen sekä ”ohjaavan ydinjoukon ja muutosverkoston kokoamisen” onnistuneen muutosprosessin tär-

keimpinä vaiheina. (Kotter 1996: muutosmallin 1. ja 2. porras.) Empiirisissä tutkimustuloksissani tämä nousi 

myös esiin: tietojohtamisen muutoksiin tarvitaan strategista johtajuutta, toimeenpanevia muutosagentteja ja 

moniosaavia linkkihenkilöitä. Tärkeitä ovat myös muutoksen mittarit ja niiden seuraaminen. Wiikin mukaan 
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(2016) loogisten perustelujen lisäksi kannattaa myös pyrkiä koskettamaan ihmisten tunteita. Muutosviestintään 

pitää panostaa, ja on myös hyvä muistuttaa ihmisiä siitä, mitkä asiat eivät muutu (Wiik mt.).  

 

Viestintä nousi tutkimuksessani keskeisenä esiin sekä uusien ajatusten ja työkalujen lanseerauksessa että jat-

kuvana, kohdennettuna ja monikanavaisena viestintänä tiedolla johtamisen teemoista ja uutisista. Tässä yhtey-

dessä voidaan puhua myös muutosviestinnästä. Sen sijaan tunteiden koskettamisesta ei haastatteluissa puhuttu. 

Informantit toivat kylläkin esiin omia tunteitaan liittyen tiedolla johtamisen kehittämiseen: esimerkiksi innos-

tusta ja turhautumista. 

 

 

5.2 Tutkimuksen merkitys ja käytännön kehitysehdotuksia  

 

Tiedolla johtamisen konkretiaa terveydenhuollossa on tutkittu maailmalla, mutta Suomessa tutkimusta on 

vasta vähän. Tutkimuksessani ilmenee samoja asioita kuin aiemmissa tutkimuksissa. Uutta on tiedolla johta-

miseen ja tosielämän tiedon käyttöön vaikuttavien tekijöiden moninaisen kirjon esittely yhtenä digitaalis-inhi-

millisenä systeemisenä kokonaisuutena. Tutkimukseni tuo uutta tietoa myös nimenomaan sairaalan tiedolla 

johtamisen kehittämiseen. Tässä luvussa esitän tutkimukseeni perustuvia kehitysehdotuksia ja suosituksia. 

  

Tiedolla johtamisessa on tärkeintä sen peruselementit: johtajuus ja tiedon laatu. Tiedolla johtamisen kehittä-

misen perustana on sen yhteys organisaation strategiaan sekä strategiseen johtajuuteen ja johtamiseen. Tämä 

varmistaa yhteiset tavoitteet ja sitoutumisen, keskeiset mittarit ja tunnusluvut sekä resursoinnin.  

Keskeistä on myös moniammatillinen, arvostava yhteistyö. Tutkimuksessani korostui terveydenhuollon  

substanssiosaamisen ja kontekstiymmärryksen merkitys, joka on tärkeää muun muassa tosielämän tiedon tul-

kinnassa, ymmärtämisessä ja hyödyntämisessä potilastyössä ja sen johtamisessa. Suosittelenkin varmistamaan 

tietojohtamisprojektien riittävät resurssit ja etenkin monipuolisen lääketieteellisen, hoitotieteellisen ja muun 

kliinisen osaamisen, kokemuksen ja näkemyksen. Muutoin saatetaan kehittää sellaista, josta ei ole käytännön 

hyötyä tai riittävää käytettävyyttä terveydenhuollon arjessa. Yhtä lailla tärkeää on varmistaa se, että projekti 

ja siinä kehitettävät asiat ovat teknologisesti ja kustannuksiltaan järkeviä ja kestäviä sekä asettuvat kokonai-

suuteen. Riittäviin resursseihin pitääkin kuulua alusta alkaen myös tieto- ja muita ammattilaisia, jotka ymmär-

tävät muun muassa tieto- ja integraatioarkkitehtuuria, potilaskertomustietoja ja järjestelmiä, tietomalleja ja 

data-analytiikkaa sekä toimittajahallintaa. Tärkeää toki on myös talouden ja juridiikan osaaminen, palveluke-

hitys- ja innovointiosaaminen sekä moni muu. Tässä tutkimuksessa korostui potilaiden ja tiedon kanssa ope-

roivat henkilöt sekä johtajat ja heidän yhteistyönsä tiedolla johtamisen kehittämisessä. 

Hybridiroolin omaavilla linkkihenkilöillä on tärkeä rooli. Heillä on monialaista osaamista, jota he pystyvät 

hyödyntämään kehittäessään tiedolla johtamisen käytäntöjä ja liikkuessaan toimintojen, yksiköiden ja 
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organisaatioiden rajojen yli. Kohdeorganisaatioissa linkkihenkilöillä oli esimerkiksi assistentti-, hoitaja- tai 

lääkäritausta; he auttoivat muun muassa kehityskohteiden priorisoinnissa, kirjaamiskäytännöissä ja vaativien 

hoitojen kehittämisessä osana omaa työtään tai jopa kokoaikaisesti. Suosittelen huomioimaan, että organisaa-

tiossa on tällaisia linkkihenkilöitä ja varmistamaan, että heille on resursoitu riittävästi aikaa tiedolla johtamisen 

ja tosielämän tiedon käytön kehittämiseen konkreettisesti, muutosagenttien tukena ja kentällä yhteistä ymmär-

rystä varmistaen. Voisi myös pohtia monialaisen tietojohtamisen linkkihenkilöverkoston perustamista integ-

roituville hyvinvointialueille – samaan tapaan kuin organisaatioissa tai alueilla voi olla viestinnän tai henki-

löstöhallinnon tukiverkosto.  

 

Tiedolla johtamista ja tosielämän tiedon käyttöä pidetään merkittävänä kehityskohteena Suomessa. Haastatte-

luaineistostakin ilmenee, että asian edistämiseksi on tehty töitä ja yhteistyö kliinisten ja tietoteknisten henki-

löiden kesken sujuu pääosin hyvin. Tekeminen ja vaikuttavuuden arviointi on kuitenkin vasta alkuvaiheessa. 

Mikäli halutaan päästä kohti vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa, on panostettava sen edistämiseen, po-

tilaiden PROM- ja PREM-tiedon keräämiseen, jakamiseen hoitoketjussa ja analysointiin sekä edelleen ammat-

tilaisten raportoiman ja kliinisten mittarien tiedon keräämiseen, tallentamiseen, löytämiseen ja hyödyntämi-

seen. Näin saatua tosielämän näyttöä käytetään hoidon kehittämisessä ja organisaation johtamisessa päätök-

senteon tukena. Tietomassat pitää vähitellen kytkeä tekemiseen; niillä ei ole itseisarvoa. Tiedolla johtamisen 

automatisointi ja selkeät visuaaliset raportit helpottavat käyttöä. Vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen vaa-

tii resursointia ja käytännön tekemistä; järjestäjän pitäisi huomioida palvelujen vaikuttavuus ja kustannusvai-

kuttavuus suhteessa väestön tarpeisiin. Kokemusten vertailu sekä ratkaisumallien ja parhaiden käytäntöjen 

systemaattinen jakaminen on tärkeää omassa organisaatiossa, alueella ja valtakunnallisesti.  

 

Tiedolla johtamisen kehittämisessä tarvitaan valtakunnalliset tavoitteet esimerkiksi laadusta ja vaikuttavuu-

desta sekä paikallisia ja organisaatiokohtaisia täsmätavoitteita mittareineen. Tarvitaan kehittämiseen sitoutu-

nut ylin johto, strategisesti, taktisesti ja operatiivisesti johdettua, tavoitteellista ja sujuvaa moniammatillista 

yhteistyötä sekä vahvoja ja innostuneita kehittäjätiimejä, jotka kokoontuvat säännöllisesti ja jakavat tietoa ja 

tietotarpeita. Jotta päästään kohti vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa, on tiedolla johtamisen toimeen-

panoon ja sen jatkuvuuteen panostaminen keskeistä. Kehittämistoiminta kannattaa pian pilotoinnin jälkeen 

integroida osaksi työn tekemistä ja juurruttaa kehittämistyön tuloksia arjen toimintatapoihin. Tiedolla johta-

misen toimeenpano pitäisi kytkeä myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistamiseen ja 

hoitoketjujen kehittämiseen.  

Tutkimukseni perusteella suosittelen vahvaa yhteistyötä ja tiedolla johtamisen kehittämistä kokonaisvaltaisesti 

alueella ja hoito-/palvelupoluilla erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä myös sosiaalihuollon yh-

teistyönä. Näin päästäisiin integroimaan myös terveys- ja sosiaalidataa lainsäädännön puitteissa. Tätä työtä 

voisi aloittaa sellaisilla piloteilla, joista on konkreettista hyötyä organisaatioille. Piloteissa voidaan hyödyntää 

myös organisaation ulkopuolisia resursseja ja osaamista.  
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Partasen ja kumppanien mukaan (2019, 90–91) tietojohtamisen edistymisen kannalta haasteellista on kansal-

lisen, alueellisen ja kuntien välisen kehitystyön pirstaleisuus, joka johtuu hallinnollisista ja organisatorisista 

raja-aidoista. ”Sote-järjestäjän työkalupakissa” kirjoittajat kuvaavat vaihtoehtoja, joilla tietojohtamista ja sen 

kehittämistä voi toteuttaa organisaatioriippumattomasti. Kehittämistä voi tehdä teollisuudesta tuttujen standar-

dien kautta valtion ohjauksessa tai vapaamuotoisessa asiantuntijaverkostossa, jonka tahti, teho ja vakaus riip-

puu organisaatioiden resursseista ja osaamisesta. Kolmas mahdollisuus kehittää tietojohtamista on integroida 

se kiinteäksi osaksi johtamisjärjestelmää. Tutkimukseni kohdeorganisaatioissa olivat käytössä nämä kaikki 

tavat, joskin oma asiantuntijaverkosto oli etulinjassa.  

 

Suosittelen myös moninaista viestinnän toteuttamista ja kehittämistä tiedolla johtamisen tueksi. Tietojohta-

misprojekteissa kannattaa tehdä viestintäsuunnitelma, jonka toimenpiteillä tuetaan uusien asioiden kehittä-

mistä ja käyttöönottoa, varmistetaan kehityskohteista tai uusista ideoista ilmoittaminen vastuuhenkilöille sekä 

motivoidaan ja sitoutetaan henkilöstöä. Tällöin voidaan jakaa tietoa niin käytetyistä ratkaisuista kuin loppu-

tuotosten tuomasta lisäarvosta ja oppia yhdessä. Tehokkain viestintä on kohderyhmittäin fokusoitua, moni-

kanavaista ja jatkuvaa. 

 

Tiedolla johtamista edistetään monin eri keinoin, ja näitä keinoja on tarkasteltava kokonaisena systeeminä 

eikä yksittäisinä palasina. Avaan systeemiä seuraavan kuvan avulla. 
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Kuvio 8. Tiedolla johtamisen edistäminen 

 

 

 

Kuvio voi toimia eräänlaisena tiekarttana, joka ohjaa huomioimaan tiedolla johtamisen edistämisen kannalta 

keskeisiä asioita. Lopuksi mainitsen vielä osaamisesta ja oppimisesta, jotka nousivat tutkimuksessa esiin ja 

ovat tiekartassa. On myös tärkeää tutkia ja ennakoida, millaisia osaamistarpeita tietojohtamisen kehittäminen 

synnyttää ja millaisia kyvykkyyksiä tulevaisuudessa tarvitaan. Tämä kannattaa huomioida osaamisen kehittä-

misessä, seuraajasuunnittelussa ja rekrytoinnissa.  

 

 

5.3 Jatkotutkimusehdotuksia  
 

Esitän neljä jatkotutkimusehdotusta. Pohdin aiemmin, minkä verran informanttien ja organisaatioiden valinta 

vaikutti tuloksiini. Jatkotutkimusta voisikin tehdä samoissa kohdeorganisaatioissa haastatellen eri henkilöitä, 

esimerkiksi muissa ammateissa tai muunlaisella kokemuksella toimivia. Niin ikään teemahaastatteluja voisi 

jatkaa eri organisaatioissa: pienemmissä tai muiden alueiden sairaaloissa, jo enemmän integroituneissa so-

teorganisaatioissa tai yksityisessä terveydenhuollossa. Käsityksiä tiedolla johtamisesta olisi mielenkiintoista 

tarkastella myös hyvinvointialueilla. Miten tiedolla johtaminen kehittyy alueen eri tasoilla? Kuka määrittelee 

strategiset tasot ja mihin panostetaan? Niin ikään olisi kiinnostava hankkia vastaavia tutkimustuloksia muista 
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maista ja verrata suomalaista aineistoa siihen sekä mahdollisesti oppia siitä, millaisin keinoin muualla on edetty 

kohti vaikuttavuusperusteisuutta.   

Tiedolla johtamiseen ja tosielämän tiedon käyttöön vaikuttavia eri asioita voisi tutkia tarkemmin. Kiinnostava 

aihe olisi esimerkiksi insentiivit. Nykyisiä ja mahdollisia aineellisia ja aineettomia insentiivejä pohdittiin ja 

niiden potentiaali tunnistettiin, kun nostin aiheen esille haastatteluissa. Suomalaisen sosiaali- ja terveyden-

huollon tulevaisuuden kannalta olisi tunnistettava toimivia johtamisen ja organisoinnin keinoja, joilla ediste-

tään tiedolla johtamista ja joilla kannustetaan tosielämän tiedon käyttöön. Olisi tärkeää kannustaa palvelujen 

tuottajia tekemään vaikuttavia palveluja tehokkaasti mutta turvallisesti. Millaisia kannustimia on ja voisi olla 

ja miten ne toimivat? Tutkimus voisi sisältää niin kansallista kuin kansainvälistä vertailua eri tasojen kannus-

tamista: terveydenhuollon organisaatioiden rahoitusmalleista, yksiköiden kannustimista ja henkilökohtaisista 

insentiiveistä.  

Potilaiden/asiakkaiden ja kansalaisten rooli tiedolla johtamisen kehittämisessä on tärkeä. Potilailta saatava 

PROM- ja PREM-tieto on keskeistä vaikuttavuuden parantamisessa, jota tehdään viime kädessä heitä varten. 

On kehitetty monenlaisia laitteita, sovelluksia ja käytäntöjä, joilla kerätään potilastietoa, mutta millaista hyötyä 

ja haastetta niistä on? Mitkä potilastiedon keruutavat ovat parhaita, miten tietoa saadaan tarkoituksenmukai-

simmin? Tutkimisen arvoista olisi myös, millaiset tiedonkeruu- ja raportointikäytännöt tukevat potilaiden hoi-

totuloksia tai sairauksien ennaltaehkäisyä sekä vahvistavat potilas-/asiakaskeskeisyyttä ja ihmisten terveyden 

ja hyvinvoinnin edistämistä kokonaisuutena. Olisi kiinnostava etsiä hyviä käytäntöjä maailmalta: onko jokin 

toimija kerännyt systemaattisesti ja kattavasti PROM- ja PREM-tietoja terveydenhuollon arjessa? Miten?  

Neljänneksi mahdollista tutkimusaihetta voisi nivoa vielä enemmän muutosjohtamisen tai verkostojohtamisen 

teemoihin, joita tässä tutkimuksessa vain sivuttiin. Millaisia johtamiskäytänteitä liittyy tiedolla johtamisen ke-

hittämiseen? Mitkä tavat tuottavat hyviä käytänteitä laajalle? Millaiset verkostoitumisen mallit edistävät tie-

dolla johtamisen innovaatioita ja implementointia sekä asiakaspolkujen arviointia? 

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys sekä tutkijan positio 

 

Tutkimuksen toteutuksessa on pyritty noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja Tutkimuseettisen neuvot-

telukunnan tutkimuseettisiä ohjeita (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2021). Olen pyrkinyt huolellisuuteen 

ja tarkkuuteen tutkimustyössä sekä tulosten esittämisessä ja arvioinnissa ja toiminut työssäni rehellisesti.  

 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Ilmiöön liittyviä seikkoja 

ja merkityksiä avataan tutkimukseen osallistuvien ihmisten näkökulmista. Tutkija pyrkii tarkastelemaan ai-

neistoaan kokonaisvaltaisesti ja syvällisesti ja mahdollisesti paljastamaan ilmiöstä odottamattomiakin seik-

koja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161–164; Metsämuuronen 2016, 88, 98.) Haastattelun tuloksiin 
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sisältyy aina tulkintaa. Laadullisen tutkimuksen luotettavuus syntyy siitä, että haastatteluaineistosta tehty ana-

lyysi raportoidaan johdonmukaisesti ja riittävän seikkaperäisesti, tehtyjä kategorisointeja perustellen ja aineis-

toesimerkkejä hyödyntäen. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Tutkimusaineistoni koko – 10 tunnin mittaista haastat-

telua – on asia, jolle olin avoin haastatteluja tehdessäni ja pohdin aineiston riittävyyttä ja mahdollista saturaa-

tiota sekä aineiston keruuvaiheessa että myöhemmin analyysin aikana. Mielestäni aineisto oli riittävä tähän 

tutkimukseen sekä antamaan vastauksia tutkimuskysymykseen. 

 

Tutkimukseni eettisyyttä pohtiessani arvioin, aiheutuuko siitä haittaa informanteilleni tai heidän organisaatiol-

leen. Nähdäkseni suurin haitta ja kustannus oli noin 1 tunnin ajan menetys haastateltavaa kohden sekä tätä 

edeltävät rekrytointi- ja suostumuskirjeenvaihdot kanssani (enintään noin 30 min). Ajan menetys yhtä tutkit-

tavaa organisaatiota kohden oli näin ollen keskimäärin 5 x 90 min eli kahdessa organisaatiossa yhteensä 15 

tuntia. Tunnit jakautuvat sairaaloissa eri toimialueille ja tietohallintoon.  

 

Keskeinen eettinen haaste laadullisessa tutkimuksessa on informanttien tunnistettavuus. On tärkeää huolehtia 

raportoinnin anonymiteetista eli siitä, ettei haastateltuja voida tunnistaa. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 

2005.) Poistin tai muutin raportoinnissa sellaisia sisällöllisiä seikkoja, jotka saattaisivat johtaa henkilön tun-

nistukseen. Tässä tutkimusraportissa en maininnut organisaatioiden nimiä. Väistämättä nämä – tai toinen näistä 

– tulivat organisaatioille ilmi siinä vaiheessa, kun hain niiltä tutkimuslupaa ja informantteja.  

 

Toimitin haastateltaville ennen haastattelutilaisuutta tutkimustiedotteen ja haastattelun teemat. Tutkimustie-

dotteessa kerrottiin, että haastateltavalla on mahdollisuus kieltäytyä tutkimuksen jatkamisesta joka vaiheessa 

olemalla yhteydessä tiedotteessa kerrottuihin tutkijan yhteystietoihin. Tiedotteessa kerrottiin myös haastatte-

lun äänittämisestä niin tallentamista kuin raportointia varten, minkä otin puheeksi myös haastattelun alussa. 

Äänitteet ja niistä litteroitu tekstitallenne sekä skannatut suostumuslomakkeet säilytetään Helsingin yliopiston 

verkkolevyllä. Tallenteet ovat ainoastaan tutkijan käytettävissä. Äänitallenne hävitetään tutkimusraportin val-

mistumisen jälkeen ja anonymisoitu tekstitallenne kaksi vuotta tutkimusraportin valmistumisen jälkeen.  

 

Tutkimuksessa noudatettiin ajankohtaisia tietosuojasäännöksiä. Tietosuojaseloste ja tietoturvariskien itsearvi-

ointilomake olivat tutkimuslupahakemusten liitteinä.  

 

Tutkijan positioni on organisaatioiden ulkopuolinen. Tämän katsotaan helpottavan aineiston tulkintaa niin, että 

tulkinnat todella syntyvät aineiston ja teorian vuoropuhelusta eikä esimerkiksi ennakkokäsityksistä. (Eskola & 

Suoranta 1998, 20–22.) Toisaalta tiedolla johtamisen aihepiiriä viime vuosina jonkin verran seuranneena en 

ole tabula rasa. Muun muassa valitsin kohdeorganisaatiot siksi, että oletin niiden olevan jossain määrin edel-

läkävijöitä tiedolla johtamisen asioissa. Tätä käytin haastatteluissa myös hypoteesina, johon pyysin informant-

teja ottamaan kantaa. Tästä sukeutui hyvää keskustelua, jonka jälkeen saatoin todeta, että asiat ovat sisältä päin 

usein monisyisempiä mitä ulkopuolisista voi vaikuttaa. Kummassakin organisaatiossa todettiin kuitenkin 
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olevan esimerkillisiä asioita ja hyviä lähtökohtia, vaikka tiedolla johtamisen prosessit, joilla voitaisiin par-

haimmillaan kattavasti arvioida ja parantaa hoidon vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta, ovat vielä kes-

ken.   

 

Tämä tutkimus on julkinen akateeminen opinnäytetutkimus ja maisterintutkielma, joka tehtiin Medaffcon Oy:n 

toimeksiantona. Toimeksianto tehdään yhteistyössä työelämän kanssa, joskin ensisijaisesti akateemisesta nä-

kökulmasta ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tavoitteeni on ollut tehdä tutkimus, joka täyttää mais-

terintutkielman kriteerit mutta josta voi olla esimerkiksi kohdeorganisaatioille ja muille aiheesta kiinnostu-

neille käytännöllistäkin hyötyä: lisätä ymmärrystä tiedolla johtamisesta ja tosielämän tiedon hyödyntämisestä 

sairaalaorganisaatiossa sekä näiden asioiden edistämisestä ja näin vähitellen parantaa hoidon laatua, turvalli-

suutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta.  

 

 

 

  



75 
 

6. Lähteet 
 

 

Alrahbi, D.A., Khan, M., Gupta, S., Modgil, S. & Chiappetta Jabbour, C.J. (2020). Challenges for develop-

ing health-care knowledge in the digital age. Journal of Knowledge Management, No. ahead-of-print. Haettu 

1.3.2021 https://doi.org/10.1108/JKM-03-2020-0224 

Alasuutari, P. (2011). Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino. 

Alhanen, K., Soini, T. & Kangas, M. (2019). Dialoginen johtaminen ja vallankäyttö. Dialogiakatemia. Ha-

ettu 10.10.2020 https://dialogiakatemia.fi/2019/12/26/dialoginen-johtaminen-ja-vallankaytto/  

Antikainen, Katja 2021. Kenen vastuulla on johtaa dataa? Webinaari 29.4.2021. Lääketietokeskus.   

Ash, J. S., Sittig, D. F., Guappone, K. P., Dykstra, R. H., Richardson, J., Wright, A., Carpenter, J., McMul-

len, C., Shapiro, M., Bunce, A. & Middleton, B. (2012). Recommended practices for computerized clinical 

decision support and knowledge management in community settings: a qualitative study. BMC Medical In-

formatics and Decision Making 12. DOI:10.1186/1472-6947-12-6   

 

Barcelo-Valenzuela, M., Sanchez-Schmitz, G., Perez-Soltero, A., Martín Rubio, F., & Palma, J. (2008). De-

fining the problem: Key element for the success of knowledge management. Knowledge Management Re-

search & Practice, 6, 322–333. doi:http://dx.doi.org/10.1057/kmrp.2008.22 

Berger, M., Daniel, G., Frank, K., Hernandez, A., McClellan, M, Okun, S., Overhage, M., Platt, R., Romine, 

M., Tunis, S. & Wilson, M. (2017). A Framework for regulatory use of real-world evidence. White paper 

prepared by the Duke Margolis Center for Health Policy 2017. Haettu 6.4.2021 https://healthpo-

licy.duke.edu/sites/default/files/2020-08/rwe_white_paper_2017.09.06.pdf   

Bowrin, K., Briere, J. B., Levy, P., Millier, A., Clay, E., & Toumi, M. (2019). Cost-effectiveness analyses 

using real-world data: an overview of the literature. Journal of medical economics 22, 545–553. 

https://doi.org/10.1080/13696998.2019.1588737 

Choo, C. W. (1995). Information Management for the Intelligent Organization: Roles and Implications for 

the Information Professions. Digital Libraries Conference March 27-30, 1995, Proceedings, 81–99. Singa-

pore: National Computer Board of Singapore.  

Davenport, T. H. & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How organisations manage what they know. 

Excerpt reprinted by permission of Harvard Business School Press. Haettu 2.5.2021 https://www.re-

searchgate.net/publication/229099904_Working_Knowledge_How_Organizations_Man-

age_What_They_Know  

Eskola, J. & Suoranta, J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. 

Finto (2019). Suomalainen asiasanasto- ja ontologiapalvelu. Tietojohtaminen. Haettu 20.1.2021 

https://finto.fi/tt/fi/page/?uri=http%3A%2F%2Furn.fi%2FURN%3ANBN%3Afi%3Aau%3Att%3At9  

Gadamer, H-G. (2004). Hermeneutiikka: Ymmärtäminen tieteissä ja filosofiassa. Valikoinut ja suomentanut 

Ismo Nikander. Saksankieliset alkuperäisartikkelit vuosilta 1953–1980 sisältyvät Gadamerin teosten Gesam-

melte Werke osiin 2 ja 4. Tampere: Vastapaino. 

Garrison, L. P., Neumann, P. J., Erickson, P., Marshall, D. & Mullins C. D. (2007). Using Real-World Data 

for Coverage and Payment Decisions. The ISPOR Real-World Data Task Force Report, 10, 326–335. 

Gastaldi, L., Lettieri, E., Corso, M. & Masella, C. (2012). Performance improvement in hospitals: leveraging 

on knowledge asset dynamics through the introduction of an electronic medical record. Measuring Business 

Excellence, 4, 14–30.  

https://www.emerald.com/insight/search?q=Dana%20Abdullah%20Alrahbi
https://www.emerald.com/insight/search?q=Mehmood%20Khan
https://www.emerald.com/insight/search?q=Shivam%20Gupta
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sachin%20Modgil
https://www.emerald.com/insight/search?q=Charbel%20Jose%20Chiappetta%20Jabbour
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1367-3270
https://doi.org/10.1108/JKM-03-2020-0224
https://dialogiakatemia.fi/2019/12/26/dialoginen-johtaminen-ja-vallankaytto/
https://healthpolicy.duke.edu/sites/default/files/2020-08/rwe_white_paper_2017.09.06.pdf
https://healthpolicy.duke.edu/sites/default/files/2020-08/rwe_white_paper_2017.09.06.pdf
https://finto.fi/tt/fi/page/?uri=http%3A%2F%2Furn.fi%2FURN%3ANBN%3Afi%3Aau%3Att%3At9
https://www.emerald.com/insight/search?q=Luca%20Gastaldi
https://www.emerald.com/insight/search?q=Emanuele%20Lettieri
https://www.emerald.com/insight/search?q=Mariano%20Corso
https://www.emerald.com/insight/search?q=Cristina%20Masella
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1368-3047
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1368-3047


76 
 

Ghosh, B. & Scott, J. E. (2006). Effective Knowledge Management Systems for a Clinical Nursing Setting. 

Information Systems Management, 1, 73–84. DOI: 10.1080/10580530601038188 

Grant, R. M. (1996). Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm. Strategic Management Journal, 17, 

109-122. 

Hallitusohjelma 2019. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019. Osallistava ja osaava 

Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Haettu 2.3.2020 http://julka-

isut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161931  

Hampson, G., Towse, A., Dreitlein, W. B., Henshall, C. & Pearson, S. D. (2018). Real-world evidence for 

coverage decisions: opportunities and challenges.  Journal of Comparative Effectiveness Research 7, 1133–

1143.  

Heinonen O-P, Ikonen A-K, Kaivosoja M, Reina T. (2018). Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi – Sel-

vitys lapsi- ja nuoriso- ja perhepalveluiden toteuttamiseen liittyvistä yhdyspinnoista muuttuvassa toimin-

taympäristössä. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 8. 

Hemilä, H. (2019). Näyttöön perustuva lääketiede ja lääkärin harkinnan vapaus. Teoksessa A. Pasternack, R. 

Puustinen & J. Hallamaa (toim.), Lääkäriprofessio – professionaalisuus lääkärin työssä, 56–66. Helsinki: 

Duodecim.  

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2007). Tutkimushaastattelu. Helsinki: Gaudeamus. 

Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 

Hoffmann, M., Stichele, R. V., Bates, D. B., Björklund, J., Alexander, S., Andersson, M. L., Auraaen, A., 

Bennie, M., Dahl, M.-L., Eiermann, B., Hackl, W., Hammar, T., Hjemdahl, P., Koch, S., Kunnamo, I., Le 

Louët, H., Panagiotis, P., Rägo, L., Spedding, M., Seidling, H. M., Demner-Fushman, D. & Gustafsson, L. L. 

(2020). Guiding principles for the use of knowledge bases and real-world data in clinical decision support 

systems: report by an international expert workshop at Karolinska Institutet. Expert Review of Clinical Phar-

macology, 13, 925–934. DOI: 10.1080/17512433.2020.1805314 

Honkanen, V. (2018). Tulevaisuuden lääketiede. Finnanest, 51, 390–392. Haettu 15.3.2020 https://helda.hel-

sinki.fi//bitstream/handle/10138/298522/honkanen_tulevaisuuden_laaketiede.pdf?sequence=1  

Huxham, C. & Vangen, S. (2005). Managing to Collaborate. The theory and practuce of collaborative ad-

vantage. New York: Routledge. 

Hyvärinen, M. (2017). Haastattelun maailma. Teoksessa M. Hyvärinen, P. Nikander & J. Ruusuvuori (toim.), 

Tutkimushaastattelun käsikirja, 11–45. Tampere: Vastapaino. 

Hyvärinen, M. (2018). Big data perusterveydenhuollossa. Mitä tiedolla tehdään? Pro gradu -tutkielma. Itä-

Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos. 

Håkansson, H., Ford, D., Gadde, L.-E., Snehota, I & Waluszewski, A. (2009). Business in Networks. West 

Sussex: John Wiley & Sons. 

Hämäläinen, P., Kovasin, M. & Räikkönen, O. (2019). Ehdotukset sote-ohjauksen mittareista ja tietopohjan 

varmentamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 33. Haettu 16.3.2020  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-

dle/10024/161493/STM_2019_33_Ehdotukset_sote_ohjauksen_mittareista.pdf 

Jalonen, H. (2015). Tiedolla johtamisen näyttämö ja kulissit. Teoksessa P. Virtanen, J. Stenvall & P.-H. Ran-

nisto (toim.), Tiedolla johtaminen hallinnossa: Teoriaa ja käytäntöjä, 40–68. Tampere: Tampere University Press.  

Järvensivu, T., Nykänen, K., & Rajala, R. (2013). Verkostojohtamisen opas. Verkostotyöskentely sosiaali- ja 

terveysalalla. Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161931
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161931
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/298522/honkanen_tulevaisuuden_laaketiede.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/298522/honkanen_tulevaisuuden_laaketiede.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161493/STM_2019_33_Ehdotukset_sote_ohjauksen_mittareista.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161493/STM_2019_33_Ehdotukset_sote_ohjauksen_mittareista.pdf


77 
 

 

Karamitri, I., Talias, M. A. & Bellali, T. (2017). Knowledge management practices in healthcare settings: a 

systematic review. International Journal of Health Planning and Management, 32, 4–18. 

https://doi.org/10.1002/hpm.2303 

Keats, D. M. (2000). Interviewing: A practical guide for students and professionals. Buckingham: Open Uni-

versity Press. 

Kekomäki, M. (2016). Terveydenhuollon laatu, lätinää vai lässytystä? (Kolumni.) Lääketieteellinen Aika-

kauskirja Duodecim, 132, 1610–1611. 

Kekomäki, M. (2019). Etiikasta ekonomiaan ja takaisin. Helsinki: Duodecim. 

Kekomäki, M. (2020). Findata on loikka oikeaan suuntaan. Lääkärilehti, 1–2, 61. 

Klemola, Katja (2015). Tuottavuuden, vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointi alueellisesti in-

tegroiduissa sosiaali- ja terveyspalveluissa – palvelujen käyttöön perustuva malli ja esimerkkejä. Väitöskir-

jatutkimus. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT School of Business and Management.  

Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T. (2005). Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere: Vasta-

paino. 

Kotter, J. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press. 

Kotter, J. & Rathgeber, H. (2009). Jäävuoremme sulaa: Muutos ja menestyminen kaikissa olosuhteissa. Hel-

sinki: WSOY Pro.  

Krippendorff, K. (2004). Content analysis: an introduction to its methodology. Thousand Oaks: Sage.  

Kunnamo, I. (2019). Tietotekniikka potilaiden ja lääkäreiden käytössä. Teoksessa A. Pasternack, R. Puusti-

nen & J. Hallamaa (toim.), Lääkäriprofessio – professionaalisuus lääkärin työssä, 114–126. Helsinki: Kus-

tannus Oy Duodecim, Helsinki.  

Laihonen, H., Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., Kärkkäinen, H., Lönnqvist, A., 

Myllärniemi, J., Pekkola, S., Virtanen, P., Vuori, V., & Yliniemi, T. (2013). Tietojohtaminen. Tampere: 

Tampereen teknillinen yliopisto. 

Laihonen, H. (2015). A managerial view of the knowledge flows of a health-care system. Knowledge Man-

agement Research & Practice 13, 475–485. DOI: 10.1057/kmrp.2014.3 

Laihonen, H. & Mäntylä, S. (2018). Strategic knowledge management and evolving local government. Jour-

nal of knowledge management 22, 219–234. 

Laihonen, H. & Kokko, P. (2020). Knowledge management and hybridity of institutional logics in public 

sector. Knowledge Management Research & Practice. DOI: 10.1080/14778238.2020.1788429 

Laihonen, H. (2020). Tilannekatsaus julkishallinnon tietojohtamiseen. Esitelmä Tietojohtaminen julkishallin-

nossa -seminaarissa 4.9.2020. Tietojohtaminen ry. Helsinki. 

Laitinen, I. (2016). Työn mielekkyyden ja mahdollisuuksien tukeminen johtamisella. Teoksessa A. Syväjärvi 

& V. Pietiläinen (toim.), Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen, 147–185. Tampere Univer-

sity Press, Tampere.  

Laurila, M. (2017). “Me ollaan kaikki samassa veneessä ja soudetaan yhdessä samaan suuntaan.” Esimies-

ten ja henkilöstön käsityksiä hyvästä muutosjohtajuudesta. Väitöskirjatutkimus. Vaasan yliopisto, Johtami-

sen yksikkö. 

Lee H. S. (2017). Knowledge Management Enablers and Process in Hospital Organizations. Osong public 

health and research perspectives, 8, 26–33. https://doi.org/10.24171/j.phrp.2017.8.1.04 

https://doi.org/10.1057/kmrp.2014.3
https://doi.org/10.1080/14778238.2020.1788429


78 
 

Leskelä, R.-L., Haavisto, I., Jääskeläinen, A., Sillanpää, V., Helander, N., Laasonen, V., Ranta, T. & Torkki, 

P. (2019). Tietojohtaminen ja sen kehittäminen: tietojohtamisen arviointimalli ja suosituksia maakuntaval-

mistelun pohjalta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:42. 

Lunden, A., Teräs, M., Kvist, T., & Häggman-Laitila, A. (2017). A systematic review of factors influencing 

knowledge management and the nurse leaders' role. Journal of nursing management, 25, 407–420. 

https://doi.org/10.1111/jonm.12478 

Mallappallil, M., Sabu, J., Gruessner, A., & Salifu, M. (2020). A review of big data and medical research. 

SAGE open medicine, 8, 1–10. Haettu 16.2.2021 https://doi.org/10.1177/2050312120934839 

Malmivaara, A. (2013). Real-effectiveness medicine—pursuing the best effectiveness in the ordinary care of 

patients, Annals of Medicine, 45, 103–106. DOI: 10.3109/07853890.2011.653394  

Martikainen, S., Salovaara, S., Ylönen, K., Tynkkynen, E., Kaipio, J., Tyllinen, M., & Lääveri, T. (2020). 

Sosiaalialan ammattilaiset halukkaita osallistumaan asiakastietojärjestelmien kehittämiseen – osallistumista-

voissa kehitettävää . Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 12, 270–285. Haettu 5.1.2021 

https://doi.org/10.23996/fjhw.96084 

McCracken, S. S., & Edwards, J. S. (2017). Implementing a knowledge management system within an NHS 

hospital: A case study exploring the roll-out of an electronic patient record (EPR). Knowledge Management 

Research & Practice, 15, 1–11. Haettu 28.3.2020 doi:http://dx.doi.org/10.1057/kmrp.2015.7 

Mertala, S. & Terävä, K. (2016). Yhteisöllinen työhyvinvointi ja työnohjaus psykiatrisissa asumispalve-

luissa. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 89/2016.  

Mykkänen, J. (2001). Eliittihaastattelu. Politiikka. Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu 43:2. 

Metsämuuronen, J. (toim.) (2006). Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Jyväskylä: Gummerus. 

Niiranen, V. (2015). Tiedolla johtaminen - mistä tulossa, minne menossa? Teoksessa P. Virtanen, J. Stenvall & 

P.-H. Rannisto (toim.), Tiedolla johtaminen hallinnossa: Teoriaa ja käytäntöjä, 305–318. Tampere: Tampere Uni-

versity Press.  

Nonaka, I. (1991). The knowledge-creating company. Harvard Business Review 69, 96–104. 

Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge Creating Company. New York: Oxford University Press. 

Nor’ashikin, A., Tretiakov, A., Whiddett, D., Hunter, I. (2017). Knowledge management systems success in 

healthcare: Leadership matters, International Journal of Medical Informatics 97, 331–340. Haettu 3.2.2021 

https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2016.11.004 

Partanen, S., Hakala, T., Joffe, G. & Näätänen, P. (2019). Tietojohtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Teoksessa T. Aronkytö & T. J. Mäki (toim.), Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen - Sote-järjestäjän 

työkalupakki, 74–92. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. 
  

Pihlainen, V. (2020). Asiantuntijoiden käsityksiä johtamisosaamisen nykytilasta ja tulevaisuuden suunnista 

suomalaisissa sairaaloissa 2030. Väitöskirjatutkimus. Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen 

laitos.  

Pitkänen, L., Tolkki, H., Leskelä, R.-L., Torkki, P. & Valtakari, M. (2020). Reittiopas vaikuttavuuteen: Vai-

kuttavuusperustainen ohjaus sote– ja työllisyyspalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 

julkaisusarja 2020:1.   

Polanyi, M. (1967). The Tacit Dimension. Chicago: Chicago University Press.  

Porter, Michael E. (2010). What is Value in Health Care? The New England Journal of Medicine, 2477–

2481. Haettu 2.3.2020 DOI: 10.1056/NEJMp1011024      



79 
 

Raisinghani, M., E-Lin, T., Untama, J.A., Weiershaus, H., Levermann, T. & Verdeflor, N. (2005). CRM Sys-

tems in German Hospitals: Illustration of Issues & Trends. Journal of Cases on Information Technology, 7, 

1–26.  

Rannanheimo, P. & Jauhonen, H.-M. (2018). Mihin reaalimaailman dataa tarvitaan? Näkökulmana lääkkei-

den ja lääkinnällisten laitteiden valvonta, arviointi (HTA) ja kansallinen ohjaus. Sosiaali- ja terveysministe-

riön raportteja ja muistioita 44/2018. Haettu 1.2.2021 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-

dle/10024/161167/STM_Rap_44_2018_Mihin_reaalimaailman_dataa_tarvitaan.pdf?sequence=1&isAllowed

=y  

Rissanen, S. & Lammintakanen, J. (2015). Sosiaali- ja terveydenhuolto johtamisympäristönä. Teoksessa S. 

Rissanen & J. Lammintakanen (toim.), Sosiaali- ja terveysjohtaminen (2. painos). Helsinki: Sanoma Pro.  

Rissanen, P., Parhiala, K., Hetemaa, T., Kekkonen, R., Knape, N., Ridanpää, H., Rintala, E., Sihvo, S., Suo-

mela, T. & Kannisto, R. (2020). Tiedosta arviointiin: Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 2018 – asiantun-

tija-arvio. Tavoitteena paremmat palvelut. Päätösten tueksi 2/2020, THL. 

Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (2017). Tutkimushaastattelu ja vuorovaikutus. Teoksessa M. Hyvärinen, P. Ni-

kander & J. Ruusuvuori (toim.), Tutkimushaastattelun käsikirja, 46–83. Tampere: Vastapaino. 

Rytilä, M. (2011). Tietoperustainen johtaminen palvelutoiminnan suunnittelussa julkisella terveydenhuolto-

alalla. Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 81. Väitöskirjatutkimus. Lapin yliopisto, yhteiskuntatie-

teiden tiedekunta. 

Seeck, H. (2008). Johtamisopit Suomessa. Tampere: Gaudeamus.  

Seppälä, A. & Puranen, K. (2019) Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 strategian väliarviointi. Loppuraportti 

14.11.2018. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:1. Haettu 1.11.2020 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4023-9 

Shahmoradi, L., Safadari, R., & Jimma, W. (2017). Knowledge Management Implementation and the Tools 

Utilized in Healthcare for Evidence-Based Decision Making: A Systematic Review. Ethiopian journal of 

health sciences, 27, 541–558. DOI: 10.4314/ejhs.v27i5.13 

Silvennoinen-Nuora, L. (2010). Vaikuttavuuden arviointi hoitoketjussa – Mikä mahdollistaa vaikuttavuuden 

ja vaikuttavuuden arvioinnin. Väitöskirjatutkimus. Tampereen yliopisto, johtamistieteiden laitos. 

Silverman, David (1993). Interpreting Qualitative Data. Methods for analysing text, talk and interaction. 

London: Sage. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja (2014). Helsinki: Sitra.  

Sousa, M. J., Pesqueira, A. M., Lemos, C., Sousa, M. & Rocha, A (2019). Decision-Making based on Big 

Data Analytics for People Management in Healthcare Organizations. Journal of Medical Systems, 43, 290. 

Haettu 3.2.2021 https://doi.org/10.1007/s10916-019-1419-x 

Spender, J. C. (1996). Making Knowledge the Basis of a Dynamic Theory of the Firm. Strategic Manage-

ment Journal, 17, 45–62.  

Ståhle, P. (1998). Supporting a System’s Capacity for Self-renewal. Helsinki: Yliopistopaino.  

Ståhle, P. (2004). Itseuudistumisen dynamiikka. Systeemiajattelu kehitysprosessien ymmärtämisen perus-

tana. Teoksessa M. Sotarauta & K-J Kosonen (toim.), Yksilö, kulttuuri, innovaatioympäristö. Avauksia alue-

kehityksen näkymättömään dynamiikkaan, 222–255. Tampere: Tampere University Press. 

Ståhle, P. & Grönroos, M. (1999). Knowledge Management - tietopääoma yrityksen kilpailutekijänä. Porvoo: 

WSOY. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161167/STM_Rap_44_2018_Mihin_reaalimaailman_dataa_tarvitaan.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161167/STM_Rap_44_2018_Mihin_reaalimaailman_dataa_tarvitaan.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161167/STM_Rap_44_2018_Mihin_reaalimaailman_dataa_tarvitaan.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4023-9
https://doi.org/10.4314/ejhs.v27i5.13
https://doi.org/10.1007/s10916-019-1419-x


80 
 

Sydänmaanlakka, P. (2012). Älykäs organisaatio. Helsinki: Talentum. 

Taskinen, H. (2012). Organisaatiomuutosten johtaminen. Teoksessa Rissanen, S. & Lammintakanen. J. 

(toim.), Sosiaali- ja terveysjohtaminen. (Sähköinen versio 1.0.) WSOY Pro, Helsinki.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2021) Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla. Haettu 15.3.2021 

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla  

Thistlethwaite J. (2012). Interprofessional education: a review of context, learning and the research agenda. 

Medical education, 46, 58–70. Haettu 4.3.2021 https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2011.04143.x 

Tiirinki, H., Suhonen, M., Lunkka, N. & Turkki, L. (2016). Diversiteetin kohtaaminen moniammatillisessa 

terveysalan johtamisessa. Teoksessa A. Syväjärvi & V. Pietiläinen (toim.), Inhimillinen ja tehokas sosiaali- 

ja terveysjohtaminen, 103–146. Tampere University Press, Tampere.  

Tortoriello, M., Reagans, R. & McEvily, B. (2012). Bridging the Knowledge Gap: The Influence of Strong 

Ties, Network Cohesion, and Network Range on the Transfer of Knowledge Between Organizational Units. 

Organization Science, 23, 1024–1039.  

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.  

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2021). Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK). Haettu 3.5.2021 

https://tenk.fi/fi/tiedevilppi/hyva-tieteellinen-kaytanto-htk 

Vakkala, H. & Syväjärvi, A. (2020). Tietokulttuurin ulottuvuudet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa 

organisaatioissa – vuorovaikutteisen tiedolla johtamisen haaste. Hallinnon tutkimus 2, 122  

Valkonen, M.-R., Kinnunen, U.-M., & Saranto, K. (2018). Tiedonhallinnan prosessimallin hyödyntäminen 

sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa koskevissa tutkimuksissa. Finnish Journal of EHealth and EW-

elfare, 10, 285–296. https://doi.org/10.23996/fjhw.69121  

Valtioneuvosto (2020) Tiedolla johtaminen päätöksenteon ja palvelujen kehittämisen tukena (Toivo-oh-

jelma). Haettu 2.3.2021 https://soteuudistus.fi/toivo-ohjelma  

Virtanen, J. V. (2010). Johtajana sairaalassa: johtajan toimintakenttä julkisessa erikoissairaalassa kes-ki-

johtoon ja ylimpään johtoon kuuluvien lääkäri- ja hoitajataustaisten johtajien näkökulmasta. Väitöskirjatut-

kimus. Turun kauppakorkeakoulu. 

Virtanen, P., Suoheimo, M., Lamminmäki, S., Ahonen, P. & Suokas, M. (2011). Matkaopas asiakaslähtöis-

ten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Helsinki: Tekes. 

Waring, J., Currie, G., Crompton, A., & Bishop, S. (2013). An exploratory study of knowledge brokering in 

hospital settings: facilitating knowledge sharing and learning for patient safety?. Social science & medicine 

(1982), 98, 79–86. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.08.037 

Wiik, H. 2016. Lääkärijohtaja ja muutos. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 132, 2203–2207. 

Ylönen, K., Salovaara, S., Kaipio, J., Tyllinen, M., Tynkkynen, E., Hautala, S., & Lääveri, T. (2020). Sosiaa-

lialan asiakastietojärjestelmissä paljon parannettavaa: käyttäjäkokemukset 2019. Finnish Journal of EHealth 

and EWelfare, 12(1), 30–43. https://doi.org/10.23996/fjhw.88583 

  

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla
https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2011.04143.x
https://tenk.fi/fi/tiedevilppi/hyva-tieteellinen-kaytanto-htk
https://doi.org/10.23996/fjhw.69121
https://soteuudistus.fi/toivo-ohjelma
https://doi.org/10.23996/fjhw.88583


81 
 

7. Liitteet 
 

Liite 1. Tiedote tutkimukseen osallistuville 
 
TIEDOTE TUTKIMUKSESTA    20.5.2020 
 
Tutkimus: Tosielämän tiedon hyödyntäminen sairaalassa – Tiedolla johtamisen prosessi ja sen kehittämi-
nen vaikuttavuusperustaisessa terveydenhuollossa 
 

Pyydämme sinua osallistumaan tähän tutkimukseen, jossa tutkitaan tosielämän tiedon hyö-
dyntämistä ja tiedolla johtamista organisaatiossasi. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja sinun 
mahdollista osuuttasi siinä. Perehdyttyäsi rauhassa tähän tiedotteeseen sinulle järjestetään 
mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimuksesta. Jos päätät osallistua tutkimukseen, sinulta 
pyydetään suostumus tutkimukseen osallistumisesta.  

 
Tutkimuksen tarkoitus 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tosielämän tiedon (RWD, real world data) 
hyödyntämisen haasteita ja mahdollisuuksia tiedolla johtamisen välineenä hoitokäytäntöjen 
kehittämisessä ja niiden seuraamisessa suomalaisessa sairaalaympäristössä. Tutkimuksessa 
keskitytään tosielämän tiedon hyödyntämisprosessin käynnistämiseen, ohjaamiseen ja johta-
miseen, prosessiin osallistuvien henkilöiden asenteisiin ja osaamiseen sekä moniammatilli-
seen yhteistyöhön. Tutkimusaineisto kerätään kahden sairaalan henkilökunnan jäsenten yksi-
löhaastatteluilla (5 haastattelua / sairaala) ja analysoidaan laadullisella sisällönanalyysilla. 
Eettisen toimikunnan lausuntoa ei tarvita.  
 

Tutkimuksen toteuttaja 

Tämän tutkimuksen toteuttaa tutkija, VTM-opiskelija, FT Milla Kajanne maisterintutkielma-
opinnäytetutkimuksena Helsingin yliopiston Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen 
maisteriohjelmassa. Vastuuohjaajana on dos., tutkimusjohtaja ja koulutusohjelman johtaja 
Ville-Pekka Sorsa. Toisena ohjaajana on LT, lääketieteellinen johtaja Jaana Ahlamaa Medaffcon 
Oy:stä. Tutkimuksen toimeksiantajana on Medaffcon Oy.  Tutkimuksen rekisterinpitäjä on Hel-
singin yliopisto, joka vastaa tutkimuksen yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn 
lainmukaisuudesta.  

Tutkimuksen kulku 
 

Tutkija varaa haastateltavalta noin 1 tunnin mittaisen ajan haastattelun tekoon. Ajankohta 
sovitaan haastateltavan mahdollisuuksien ja toiveiden mukaisesti. Tutkija toimittaa haasta-
teltavalle ennalta tarvittavat dokumentit: tiedote tutkimukseen osallistujille, suostumuslo-
make ja haastattelurunko. Haastattelu toteutetaan lokakuussa tai tarvittaessa muulloin syk-
syllä 2020 kasvokkain tutkijan työpaikalla tai etäyhteydellä, riippuen haastateltavan toiveesta 
ja mm. COVID-19-tilanteesta. Haastattelutilanteen aluksi käydään vielä läpi tutkimuksen tar-
koitus ja tehdään selkoa suostumuksesta sekä allekirjoitetaan se. Tämän jälkeen toteutetaan 
varsinainen teemahaastattelu.  
 
Tutkija kerää tutkimusaineistonsa itse kymmenellä noin yhden tunnin mittaisella äänitettä-
vällä henkilökohtaisella teemahaastattelulla kahdesta kohdeorganisaatiosta, jotka edustavat 
suurta sairaalaa ja kehittynyttä tietovarantoa. Informantit edustavat tietovarantojen ja tie-
dontuotannon tai kliinisen työn ja sen kehittämisen johtamista ja asiantuntijatyötä he 
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toimivat päättäjinä. 5 informanttia toimii sairaalassa A ja 5 sairaalassa B. Tulen tutkimukses-
sani anonymisoimaan haastateltavien henkilötiedot ja muut mahdolliset tiedot, joista identi-
fiointi olisi mahdollista.  
 
Haastattelut litteroidaan sanatarkasti sekä koodataan ja kategorisoidaan atlas.ti-ohjelman 
avulla. Kukin haastattelu puretaan tutkimuskysymysten kannalta relevantteihin analyysiyksi-
köihin, ja analyysiyksiköitä yhdistellään eri haastattelujen kesken esim. tiettyjen teemojen tai 
näkökulmien mukaan. Sisällönanalyysin keinoin aineistoa analysoimalla pyritään ymmärtä-
mään tosielämän tiedon hyödyntämisen problematiikkaa, haasteita ja mahdollisuuksia.   

 
Tutkimukseen liittyvät hyödyt sekä mahdolliset riskit ja haitat 
 

On mahdollista, että tähän tutkimukseen osallistumisesta ei ole teille hyötyä. Tutkimuksen 
avulla pyritään kuitenkin selvittämään mahdollisia johtamiseen, tietoon, asenteisiin, osaami-
seen liittyviä kapeikkoja tosielämän tiedon hyödyntämisen prosessissa. Tutkimuksen pohjalta 
on tarkoitus esittää kehitysehdotuksia tosielämän tiedon hyödyntämisen sujuvoittamiseksi, 
kun tavoitteena on kehittää tiedolla johtamisen työkaluja ja sitä kautta toimintaa ja etenkin 
hoitokäytäntöjä entistä vaikuttavammiksi.  
 
Haluttaessa tutkija tulee esittelemään tutkimustuloksia organisaatioon, kun tutkimusraportti 
on valmis.  
 
Tutkittavan haittana on ajanmenetys: itse haastatteluun kuluu aikaa n. 1 tunti ja siitä sopimi-
sissa noin 15, korkeintaan noin 30 minuuttia, siis noin 75-90 minuuttia haastateltavaa koh-
den. Varsinaisia riskejä tutkimukseen osallistumisessa ei ole tunnistettu. 
 
Tutkija pyrkii siihen, että haastattelu on miellyttävä ja ajatuksia herättävä tilaisuus. Tutkimus 
toteutetaan erityistä huolellisuutta noudattaen.   

 
Henkilötietojen käsittely ja tietojen luottamuksellisuus 

 
Henkilötietojasi käsitellään ylläkuvattua tieteellistä tutkimusta varten. Henkilötietojen käsit-
telyn oikeudellisena perusteena on yleinen etu (ja erityisten henkilötietojen kuten tervey-
teen liittyvien tietojen osalta oikeusperusteena on tieteelliseen tutkimukseen liittyvä yleinen 
etu sekä kansanterveyteen, kuten terveydenhuollon, lääkevalmisteiden tai lääkinnällisten 
laitteiden korkeiden laatu- ja turvallisuusnormien varmistaminen) (Yleinen tietosuoja-asetus 
art. 6 (1) e), 9(2)(j) ja 9(2)(i)). 
 
Tutkimuksessa rekisteriin tallennetaan vain tutkimuksen tarkoituksen kannalta välttämättö-
miä henkilötietojasi. Sinusta kerättyjä tietoja ja tutkimusaineistoja käsitellään luottamukselli-
sesti henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tutkimuksessa 
yksittäisen tutkimushenkilön nimi ja yhteystiedot korvataan yksilöllisellä tunnistekoodilla. 
Henkilötunnusta ei kerätä. Sinun tietosi säilytetään litteroidussa tutkimusaineistossa koodat-
tuna ja sinuun viitataan niissä vain tunnistekoodilla. Tutkimusaineisto ja sinun tietosi sen 
osana myös analysoidaan anonymisoituina, jolloin yksittäinen henkilö ei ole niistä suoraan 
tunnistettavissa. Koodiavainta eli tietoa, jonka avulla yksittäisen tutkittavan henkilöllisyys ja 
hänen tutkimustietonsa voidaan yhdistää toisiinsa, säilyttävät rajatut ja ennalta määritellyt 
tutkimusryhmän jäsenet – ainoastaan tutkija Milla Kajanne. Näitä tietoja ei anneta tutkimuk-
sen ulkopuolisille henkilöille eikä luovuteta tutkimuksen toimeksiantajalle. Lopulliset tutki-
mustulokset raportoidaan pääasiallisesti teematasolla. Yksittäisen tutkittavan tunnistaminen 
on epätodennäköistä tutkimustulosten julkaisuista tai selvityksistä.  
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Tutkimuksessa sinusta kerätään seuraavia tietoja lähteenä sinä itse: 
nimi, työnimike, työyksikkö / -osasto, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.  
 
Tutkimuksessa sinua koskevia tietoja käsittelee ainoastaan tutkija Milla Kajanne.  
 
Tietojasi ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.  
 
Kaikki tietojasi käsittelevät tahot ja henkilöt ovat salassapitovelvollisia. 
 
Henkilötietojesi säilytys: Ei-sähköisessä muodossa olevia henkilötietojasi sisältäviä aineistoja 
säilytetään lukituissa tiloissa tutkijan kotona olevassa lukitussa kaapissa, johon on pääsy 
ainoastaan tutkijalla. Sähköisiä tutkimustietojasi säilytetään Helgingin yliopiston 
verkkolevyllä, jonne tunnistaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja johon on pääsy 
ainoastaan tutkijalla. Verkkolevyn tietoturvallisuudesta vastaa Helsingin yliopisto.  
 
Sinua koskevien tietojen säilytyksestä vastaa tutkija Milla Kajanne. 
  
Tietojesi säilytysaikaa sääntelee lainsäädäntö sekä hyvä kliininen tutkimustapa. Tutkimuksen 
yhteydessä kerättyä äänitiedostoa säilytetään tutkimusraportin valmistumiseen asti, minkä 
jälkeen se hävitetään. Anonymisoitua tekstitallennetta säilytetään korkeintaan 2 vuotta tut-
kimusraportin valmistumisen jälkeen, minkä jälkeen se hävitetään. 

 
Tutkimustuloksia on tarkoitus julkaista jossain kotimaisessa lehdessä, esimerkiksi Lääkärileh-
dessä. Tämä harkitaan tutkimuksen edistyttyä.  

 
Vapaaehtoisuus  
 

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä siitä tai keskeyttää tut-
kimuksen milloin tahansa tutkimuksen aikana syytä ilmoittamatta ilman, että siitä koituu si-
nulle mitään haittaa.  
 
Voit myös peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa tutkimuksen aikana ilman pe-
rusteluita ilmoittamalla siitä tutkijalle. Suostumuksen peruuttamisesta ei koidu sinulle mi-
tään haittaa. Jos päätät peruuttaa suostumuksen, tai osallistumisesi tutkimukseen keskeytyy 
jostain muusta syystä, siihen mennessä kerättyjä tietojasi voidaan edelleen käyttää tässä tut-

kimuksessa, mikäli tutkimuksen toteuttaminen sitä vaatii ja lainsäädäntö sallii sen tai 
edellyttää sitä.  

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 
Sinulla on oikeus saada informaatio sinusta kerätyistä tiedoista, mihin niitä on käytetty, ke-
nelle niitä on luovutettu ja mitä tarkoitusta varten ja pyytää tietojesi oikaisemista tai täyden-
tämistä esimerkiksi, jos havaitset niissä virheen tai ne ovat puutteellisia tai epätarkkoja. Sinulla 
on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista tieteellisestä tutkimuksesta (”oikeus tulla unoh-
detuksi”) tai niiden käytön rajoittamista ja vastustaa käsittelyä ilmoittamalla siitä tutkimus-
henkilökunnalle/tutkijalle. Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä näitä oikeuksia voidaan kui-
tenkin rajoittaa. Esimerkiksi lainsäädäntö voi velvoittaa rekisterinpitäjän säilyttämään tutki-
mustietosi tietyn määräajan rekisteröidyn oikeuksista riippumatta ja sallii poikkeukset rekiste-
röidyn oikeuksista, silloin kun se on välttämätöntä tieteellisten tutkimustulosten ja tutkitta-
vien turvallisuuden varmistamiseksi. 
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Sinulla on oikeus ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan tietosuoja@helsinki.fi.  
 
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsit-
telyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviran-
omainen on tietosuojavaltuutettu. 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, PL 800, 00531 Helsinki  
Puhelinvaihde: 029 566 6700 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

 
Tutkittavien vakuutusturva 
 

Jos tutkimuslääkkeestä, tutkittavasta laitteesta tai tutkimuksen takia tehdystä toimenpiteestä 
aiheutuu sinulle henkilövahinko, voit hakea korvausta.  

Tähän haastattelututkimukseen osallistuvia henkilöitä ei ole erikseen vakuutettu. Mahdolliset 
riitatilanteet pyritään hoitamaan ensisijaisesti neuvottelemalla osapuolten kesken.  
 

Tutkimuksen kustannukset ja taloudelliset selvitykset 

 
Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. Tutkittavan/tutkimusorganisaation välil-
lisenä kuluna on haastatteluun (60 min) ja sen sopimiseen (enintään 30 min) kuluva työajan 
menetys (yhteensä enintään 1,5 tuntia) tutkittavaa/informanttia/haastateltavaa kohden. 
Muita kustannuksia tutkimukseen osallistumisesta ei koidu.  
 
Tutkimuksen rahoituksesta vastaa tutkija itse ja Medaffcon Oy. Tutkijalle maksetaan tutkijan, 
Helsingin yliopiston ja Medaffcon Oy:n välisen opinnäytetyösopimuksen mukainen erillinen 
korvaus tutkimuksen tekemisestä. Tutkijalla ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia eikä intressejä 
hyötyä tutkimuksesta taloudellisesti. 

Tutkimustuloksista tiedottaminen 
 

Tutkittaville välitetään tutkimusraportti sen valmistuttua. Tutkija kertoo tutkimustuloksista 
tutkittaville ja näiden organisaatioille niin haluttaessa.  

 
Lisätiedot ja tutkijan yhteystiedot 
 

Mahdollisia kysymyksiä tutkimuksesta pyydämme esittämään: 
 
tutkija Milla Kajanne 
Helsingin yliopisto 
milla.kajanne@helsinki.fi, p.   

mailto:milla.kajanne@helsinki.fi
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Liite 2. Suostumuslomake 
(20.5.2020) 

TUTKITTAVAN SUOSTUMUS 

Tutkimus: Tosielämän tiedon hyödyntäminen sairaalassa – Tiedolla johtamisen prosessi ja sen kehittämi-
nen vaikuttavuusperustaisessa terveydenhuollossa 
  
Minua on pyydetty osallistumaan yllämainittuun tieteelliseen tutkimukseen haastateltavana. 

 
Olen lukenut ja ymmärtänyt saamani tutkimustiedotteen. Olen saanut riittävän selvityksen tutkimuksesta ja 
sen yhteydessä suoritettavasta henkilötietojeni keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta. Tutkimuksen 
sisältö on kerrottu minulle myös suullisesti ja olen saanut riittävän vastauksen kaikkiin tutkimusta koskeviin 
kysymyksiini. Tiedot antoi minulle tutkija Milla Kajanne Helsingin yliopistosta. 

 
Olen saanut riittävät tiedot oikeuksistani tutkittavana, tutkimuksen tarkoituksesta ja sen toteutuksesta sekä 
tutkimuksen hyödyistä ja riskeistä. Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita osallistumistani tutkimukseen.  
 
Ymmärrän, että tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Minulla on oikeus kieltäytyä siitä sekä 
peruttaa tutkimukseen antamani suostumus milloin tahansa tutkimuksen aikana ilman perusteluita ilmoitta-
malla siitä tutkijalle.  

 
Ymmärrän, että tietojani ja tutkimuksessa kerättävää haastatteluaineistoa käsitellään luottamuksellisesti. 
Tutkimuksen yhteydessä henkilötietojani voidaan siirtää tai luovuttaa koodattuna, tietoturvallisesti tutki-
musryhmän ulkopuolisille tahoille tai käyttää tieteellisessä julkaisutoiminnassa tutkimustiedotteessa kuva-
tulla tavalla. 
 
Tutkimuksesta kieltäytymisestä tai suostumuksen peruuttamista ei aiheudu minulle kielteisiä seurauksia eikä 
se vaikuta kohteluuni millään tavalla. Olen tietoinen siitä, että mikäli peruutan suostumukseni tai osallistu-
miseni tutkimukseen keskeytyy muusta syystä, siihen mennessä kerättyjä tietojani voidaan edelleen käsitellä 
tässä tutkimuksessa, mikäli tutkimuksen toteuttaminen sitä vaatii ja lainsäädäntö sallii sen tai edellyttää sitä.  

 
Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen ja suostun vapaaehtoisesti tutkitta-

vaksi/haastateltavaksi sekä ymmärrän, että henkilötietojani käsitellään osana tätä tutkimusta. 

(Paikka) __.__20__                 (Paikka) __.__20__               

Suostun osallistumaan tutkimukseen:  Suostumuksen vastaanottaja: 

___________________________   ________________________ 
Tutkittavan allekirjoitus   Tutkijan allekirjoitus 
 
___________________________   Milla Kajanne 
Nimenselvennys   Nimenselvennys 
 
___________________________   tutkija, Helsingin yliopisto   
Tutkittavan työnimike; virka/toimi  virka/toimi 
 
___________________________ 
Osasto / yksikkö 
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Liite 3. Teemahaastattelurunko 
 

 

1. Tutkimuksen lyhyt esittely, tutkimustiedote ja kirjallinen suostumus 
 

2. Tilaisuuden agenda ja aikataulu; haastatteluteemojen esittely  
 

3. Haastateltavan rooli organisaatiossa ja työtehtävät 
 

4. Tosielämän tiedon hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen organisaatiossasi / alueellasi / yksi-

kössäsi 
A) Miten tosielämän tietoa tällä hetkellä hyödynnetään organisaatiossasi ja mihin sitä käytetään - 

esimerkkejä 

B) Mitkä toimintatavat edistävät tosielämän tiedon käyttöä?  

C) Miten näitä toimintatapoja omaksutaan? 
D) Mitkä toimintatavat estävät tai rajoittavat tosielämän tiedon käyttöä?  

E) Tiedolla johtamisen mahdollisuuksia ja konkreettisia onnistumisia 

F) Tiedolla johtamisen haasteita ja konkreettisia epäonnistumisia 

G) Visio / tiedolla johtamisen unelmat sairaalassasi 

H) Miten te pyritte tätä kohti? 
 

5. Millaisia kannustimia tunnistetaan ja käytetään, kun motivoidaan ihmisiä muutokseen kohti 

tiedon parempaa hyödyntämistä? 
 

6. Kokemuksia ja näkemyksiä tiedon parempaan hyödyntämiseen liittyvästä muutosjohtamisesta  
 

7. Käytännön vinkkejä kokemustesi perusteella vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon kehit-

täjille ja muutosjohtajille 
 

 

 


