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1) JOHDANTO)

!

Julkinen! terveydenhuolto!on!yleisen! taloudellisen! tilanteen,!väestön! ikääntymisen! ja!

kuntatalouden! heikentymisen! johdosta! ajautumassa! kestämättömään! tilanteeseen.!

SosiaaliI!ja!terveysmenojen!osuus!kuntien!talousarvioista!on!merkittävä!ja!erikoissaiI

raanhoidon!menot!nousevat!sitä!mukaan,!kun!uusia!lääkkeitä!ja!hoitomuotoja!otetaan!

käyttöön.!Julkisiin!menoihin!kiinnitetään!yhä!enemmän!huomiota!ja!julkisille!palveluille!

annetaan!yhä!merkittävämpiä!tehokkuusI!ja!tuottavuusvaatimuksia.!(Härkönen!et!al.!

2010,!145f!Teperi!et!al.!2009,!20f!Lönnqvist!&!Laihonen,!2011.)!

!

Julkisten!palveluiden!järjestämiselle!ja!erityisesti!alueellisten!terveyspalveluiden!johtaI

miselle! tämä! luo!mielenkiintoisen! asetelman.! Toimintaa! tulisi! voimakkaasti! kehittää!

vastaamaan!alati!muuttuvaa!palveluiden!kysyntää.!Toisaalta!toiminnan!kehittämiseen!

on! tarjolla!vain!rajallisesti! resursseja.!Terveydenhuollon!organisaatioiden! tavoitteenI

asettelua! ohjaa! tehokkuusajattelun! lisäksi!myös!muut! julkisen! palvelun! tuottamisen!

periaatteet,!kuten!palveluiden!tasaIarvoinen!ja!oikeudenmukainen!saatavuus!(Kivinen,!

2008,!80).!!

!

Suomalainen!terveydenhuolto!koostuu!pääosin!julkisista!terveydenhuollon!organisaaI

tioista,!vaikka!yksityisten!palveluntuottajien!määrä!onkin!viime!vuosina!merkittävästi!

lisääntynyt.!Julkisissa!terveydenhuoltoIorganisaatioissa!julkinen!taho!tuottaa!ja!rahoitI

taa!terveydenhuollon!palvelut!(Kivinen,!2008,!80).!Terveydenhuollossa!tuotettava!palI

velu! on! julkishyödyke! eli! tuottaja! ei! voi! valikoida! asiakkaitaan.! Terveydenhuolto! on!

myös!palvelutuote!eli!se!tuotetaan!henkilökohtaisesti,!eikä!sitä!voida!tuottaa!varastoon.!

Terveydenhuolto!on!myös!asiantuntijapalvelua!eli!lääkäri!tietää!hoidosta!ja!taudeista!

enemmän!kuin!potilas.!Näin!ollen!palvelua!ei!voida!ohjata!asiakaslähtöisesti,!sillä!asiaI

kas!ei!ole!aina!oikeassa,!eikä!voi!valita!palveluaan.!Vuoden!2014!alusta!potilas!on!

voinut!kuitenkin!valita!palveluntuottajansa!tietyin!edellytyksin!(L!30.12.2012/1326).!

!

Valtakunnallisella!tasolla!terveyspalveluiden!tuottamista!ohjataan!esimerkiksi!lainsääI

dännön,!resurssiI!ja!informaatioIohjauksen!keinoin.!Alueellisella!tasolla!terveydenhuolI

lon! organisaation! virkamiesjohto! toimii! kunnallisen! luottamushenkilöjohdon! kanssa.!
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Alueellisen!terveydenhuollon!organisaation!tavoitteenasettelua!ja!resursointia!ohjaakin!

poliittisten!puolueiden!kuntaI!ja!aluepoliittiset!intressit.!(Kivinen,!2008,!80.)!

!

InformaatioIohjauksen! tarkoitus!on! tuottaa!palveluiden! tuottajille! tietoa,! jonka!avulla!

toimintaa!voidaan!kehittää!ja!sen!tuottavuutta!parantaa.!Ohjauksen!vaikutus!voi!olla!

välitön!tai!välillinen.!Välittömässä!ohjauksessa!toimija!muuttaa!toimintaansa!vastaaI

maan! esimerkiksi! valtion! keskusjohdon! linjauksia.! Välillisesti! informaatioIohjaus! voi!

vaikuttaa!tukemalla!normiI!ja!resurssiohjausta!tai!osoittamalla!kuntatoimijalle!kehittäI

miskohteen.!Ohjauksen!kohteena!olevalla!on!informaatioIohjauksessa!vapausIasteita,!

koska!ohjaus!ei!sido!ohjattavaa.!Ohjauksen!kohde!voikin!päätyä!toiminnan!muutokI

sessaan!eri!ratkaisuun,!kuin!mitä!ohjaava!taho!on!tarkoittanut!tai!jättää!ohjauksen!koI

konaan!huomiotta.!(Stenvall!&!Syväjärvi,!2006,!17.)!

!

Nopeasti!muuttuva!poliittinen!ohjaus!sanelee!merkittävien,!yli!vuosikymmenten!ja!valI

tuustokausien!kestäviä!investointeja.!Virkamiesjohtoisen!valmistelutyön!rooli!kunnalliI

sessa!päätöksenteossa!on!merkittävä.!Johtavien!virkamiesten,!olivat!ne!sitten!kunnan!

tai!kuntayhtymän!palveluksessa,!keskeisiä!tehtäviä!on!järjestää!operatiivinen!toiminta!

vastamaan!strategiaa!ja!toisaalta!antaa!omalla!näkemyksellään!ja!asiantuntijuudellaan!

tukea!luottamushenkilöiden!päätöksentekoon!(Krohn!&!Wilskman,!2012,!42).!MerkitI

tävien!päätösten!perusteiksi!ja!organisaatioiden!johtamisen!tueksi!tarvitaan!tietoa,!jota!

on! runsaasti! tarjolla! tietointensiivisissä! asiantuntijaIorganisaatioissa,! kuten! sairaaI

loissa.!

!

1.1! Tutkimuksen!tausta!

!

Terveydenhuollon! johtamista!on!viime!aikoina! tutkittu!monesta!näkökulmasta.! tutkiI

musta!on!tehty!organisaatiotutkimuksen,!poliittisen!toimintaympäristön,!prosessien!ja!

eri!ammattiryhmien!näkökulmista.!Myös!tietojohtamisen!merkitys!on!tunnistettu!(VirtaI

nen,!2010).!Terveydenhuolto!on!yksi!niistä!harvoista!julkisen!sektorin!toimialoista,!joita!

on!tarkasteltu!tietojohtamisen!näkökulmasta!(Willem!&!Buelens,!2007,!581).!TietojohI

tamisen!käsitteen!asteittaisesta!vakiintumisesta!huolimatta! terveydenhuollon!organiI

saatioiden!aikaisempi!tietojohtamisen!tutkimus!on!kuitenkin!varsin!rajoittunutta.!TietoI
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johtaminen! terveydenhuollossa!on!aikaisemmin!ymmärretty! lähinnä! tietojärjestelmäI

ratkaisuina!tai!kliinisen!tutkimustiedon!hallintana!(Kivinen,!2008,!18f!Laihonen,!2014,!

1).!Vasta!viime!aikoina!kokonaisvaltaisia!tietojohtamisen!malleja!on!alettu!hyödyntää!

myös!terveydenhuollon!johtamisessa!(Klemola!et!al.!2014).!

!

Kivinen!(2008)!on!tutkinut!tietojohtamisen!osaIalueita!laajasti!ja!käy!läpi!myös!tietovirI

toja!sekä!esteitä!tiedon!siirrossa.!Keskeisiä!aiheita!ovat!tiedon!hallinta!ja!uuden!tiedon!

muodostaminen!terveydenhuollon!organisaatiossa.!Kivisen!tutkimuksessa!terveydenI

huollon!johtaminen!jää!pienemmälle!huomiolle,!vaikka!terveydenhuollon!organisaation!

ominaispiirteitä!käydäänkin!kattavasti!läpi.!

!

Laihonen!(2009)!on!tutkinut!alueellisen!terveysjärjestelmän!eli!perusterveydenhuollon!

kuntayhtymän! ja!sen! toimintaympäristön! tietovirtoja.!Hän! jatkaa! tietojohtamisen!aluI

eella!usein!käytettyä,!mutta!laveasti!määriteltyä,!tietovirtaIkäsitteen!jäsentämistä.!LaiI

honen!pyrkii!luokittelemaan!kaikki!sairaalan!kaltaisen!tietointensiivisen!organisaation!

tietovirrat!lähinnä!niiden!sijainnin!perusteella.!Laihonen!liittää!käsitteeseen!laajimmilI

laan!valtion!informaatioIohjausta!ja!tarkimmillaan!yksittäisen!potilaan!hoitoketjun!tieI

toja.!!

!

Laihonen!(2014,!5)!on!sittemmin!tarkentanut!luokitteluaan!ja!ehdottaa!luokkien!kateI

gorisoinnin!jatkamista!edelleen!tietovirran!elementtien!perusteella.!Hänen!mukaan!tieI

tovirtoja!voidaan!edelleen!luokitella!kysymällä!kuka,!mitä!ja!kenelle.!Laihosen!mukaan!

toimijoiden!(kuka!&!kenelle)!mukaan!tehty!analyysi!ei!juurikaan!poikkea!sisällön!(mitä)!

perusteella!tehdystä!analyysistä.!!

!

Terveydenhuollon!johtamiselle!keskeisiä!tietoja!on!tutkittu!lähinnä!yksitellen.!Simonen!

et!al.!(2011f!2012)!on!tutkinut!vaikuttavuustiedon!hyödyntämistä!terveydenhuollossa!

ja!erityisesti!erikoissairaanhoidossa.!

!

Aikaisemmassa!tietojohtamisen!tutkimuksessa!on!aukko!tietovirtojen!käsitteen!täsmälI

lisemmälle! määrittelylle.! Terveydenhuollon! organisaation! tarkastelu! informaatioIohI

jauksen,!palveluntuotantoI!sekä!asiantuntijaorganisaation!näkökulmista!tuo!esille!tieI

tointensiivisen!organisaation!johtamiselle!keskeisimmät!tietovirrat!ja!niiden!mahdolliset!



! 11!

esteet.!Organisaatiolle!tärkeää!resurssivirtaa!voidaan!ohjata,!kun!sen!rakenne!ja!siihen!

vaikuttavat!voimat!tunnistetaan!paremmin.!!

!

!

1.2! Tutkimuksen!tavoitteet!

!

Tutkimuksen!tavoite!on!selvittää!mitä!tietovirtoja!alueellisessa!terveysjärjestelmässä!

on,!miten!niitä!voidaan!johtaa!ja!mitä!esteitä!tietovirroilla!on!(Kuva!1).!Tietovirta!käsite!

itsessään!viittaa!liikkeeseen!ja!tuo!hyvin!esille!sen,!että!tiedolla,!kuten!monella!muulI

lakin!resurssilla!on!paikkaI!ja!aikaIarvonsa!(Nissen,!2002,!252).!Tieto!liikkuu!organiI

saatiossa,!vaikka!sitä!ei!tietoisesti!johdettaisi.!Se!löytää!uomansa!valuvan!veden!lailla.!

Tässä! tutkimuksessa!pyritään!ymmärtämään!mitkä!ovat!keskeisiä! terveydenhuollon!

organisaation!johtamisessa!tarvittavia!tietovirtoja!ja!kuinka!niitä!voidaan!johtaa.!!

!

Alueellisella!terveysjärjestelmällä!tarkoitetaan!tässä!tutkimuksessa!erikoissairaanhoiI

don!palveluita!tuottavaa!keskussairaalaa.!Keskussairaalat!ovat!oman!alueensa!merI

kittävä! terveydenhuollon! organisaatio! ja! ovat! olennainen! osa! sairaanhoitopiiriä! tai!

soteIaluetta.!Johtamista!tarkastellaan!erityisesti!informaatioIohjauksen,!palveluorganiI

saation!ja!asiatuntijaorganisaation!näkökulmista,!jotka!ovat!terveydenhuollon!organiI

saation!tyypillisiä!piirteitä!(Laihonen!2009f!Parviainen!et!al.!2005,!50f!Lönnqvist!et!al.!

2010:!Lillrank!&!Venesmaa,!2010).!Palvelutuotannon!ja!asiantuntijoiden!johtaminen!on!

myös!tietojohtamisen!kannalta!mielenkiintoisia!tapoja!lähestyä!terveydenhuoltoa.!AsiI

antuntijoiden!eli!lääkäreiden!kaksoisrooli!lääketieteen!ammattilaisena,!mutta!myös!tuI

losvastuullisena!johtajana!on!vahvistunut!(Myllärniemi!et!al.!2012).!Tietotarpeet!muutI

tuvat!ja!päätöksenteon!tueksi!tarvitaan!ihan!uudenlaista!tietoa!(Viitanen!et!al.!2006).!

!
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!
Kuva!1:!Tutkimuksen!aihe!keskeisten!käsitteiden!määrittelemänä!

!

Tässä!tutkimuksessa!haetaan!vastausta!pääkysymykseen:!

!

•! Miten!tietovirtoja!voidaan!hyödyntää!terveydenhuollon!organisaation!johtamiI

sessa?!

!

Pääkysymystä!tukevat!seuraavat!apukysymykset:!

!

o! Mitä!tietovirtoja!kulkee!terveydenhuollon!organisaatiossa?!

o! Mitä!esteitä!tietovirroissa!on?!

o! Miten!tietovirtoja!voidaan!johtaa?!!

!

Vastausta!tutkimuksen!pääkysymykseen!haetaan!vastaamalla!pääkysymystä!tukeI

viin!apukysymyksiin.!Terveydenhuollon!organisaation!tietovirtoja!pyritään!kartoittaI

maan!terveydenhuoltoa,!asiantuntijaorganisaatioita!ja!palveluntuotantoa!sivuavasta!

tietojohtamisen!aikaisemmasta!kirjallisuudesta.!Empiirisessä!osassa!tutkitaan!PäijätI

Hämeen!sosiaaliI!ja!terveysyhtymän!erikoissairaanhoidon!toimialan!ylintä!johtoa!ja!

!
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pyritään!selvittämään!mitkä!tietovirrat!ovat!oleellisia!terveydenhuollon!organisaation!

johtamisessa.!

!

!

1.3! Keskeiset!käsitteet!

!

Tiedon)siirto)

!

Tiedon!siirtämistä!organisaatiossa!voidaan!tarkastella!monella!eri!tasolla.!Tiedon!siirI

täminen!on!Alavin!ja!Leidnerin!(2001)!mukaan!yksi!neljästä!tietoprosessista!tiedon!luoI

misen,!säilyttämisen!ja!soveltamisen!lisäksi.!Edelleen!Alavin!ja!Leidnerin!(2001)!muI

kaan!tietoa!voidaan!siirtää!monen!eri!tason!välillä!organisaatiossa,!sillä!sitä!voidaan!

siirtää! yksilöltä! yksilölle,! yksilöltä! organisaation!ulkopuolelle,! yksilöltä! ryhmälle,! ryhI

mien!välillä!ja!ryhmältä!koko!organisaatiolle.!

!

Tiedon!siirtäminen!eroaa!informaation!siirtämisestä!siten,!että! informaatiota!voidaan!

yksikertaisesti!kuljettaa!lähettäjältä!vastaanottajalle!ja!vastaanottaja!voi!heti!hyödyntää!

informaatiota.!Tiedon!siirto!sen!sijaan!edellyttää,!että!vastaanottaja!vielä!sisäistää!tieI

don!ennen!kuin!voidaan!todeta,!että!tietoa!on!siirretty.!Koska!tiedon!siirron!tarkoitus!

on!parantaa!organisaation!kykyä!tehdä!asioita,!tiedon!siirrolta!voidaan!vaatia,!että!sillä!

on!myös!vaikutusta!tiedon!vastaanottajan!käyttäytymiseen.!(El!Sawy!et!al.!2001,!152f!

Davenport!&!Prusak,!1998,!101.)!

!!!

Tiedon!tai!tietämyksen!siirtäminen!ei!ole!vain!tiedon!lähettämistä!ja!vastaanottamista,!

vaan!se!käsittää!monta!elementtiä.!Gupta!ja!Govindarajan!(2000)!mukaan!tiedon!siirI

toon!organisaation!yksiköiden!välillä!vaikuttaa!viisi!tekijää:!lähettävän!yksikön!tiedon!

arvo,! lähettävän! yksikön!motivaatio,! tiedon! siirtoon! käytettävien! kanavien! runsaus,!

vastaanottavan!yksikön!motivaatio!ja!vastaanottavan!yksikön!kyky!omaksua!uutta!tieI

toa.!Myös!El!Sawy!et!al.!(2001)!tekee!eron!informaation!ja!tiedon!siirrossa.!Siinä!missä!

informaatiota!voidaan!yksikertaisesti!välittää!toimijalta!toiselle,!niin!tieto!ei!siirry!ainoI

astaan!kuljettamalla!sitä!toimijalta!toiselle,!vaan!tieto!tulee!luoda!uudelleen!kyvykkään!

vastaanottajan!toimesta.!Argoten!ja!Ingramin!(2000,!151)!mukaan!tiedon!siirtäminen!

aiheuttaa!muutoksia!vastaanottajan!tietämyksessä!tai!suorituskyvyssä.!Tiedon!siirtoa!
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voidaankin! mitata! vastaanottajan! tietämyksen! tai! suorituskyvyn! muutoksen! perusI

teella.!

!

Tietovirta)

!

Käsitteellä!tietovirta!(knowledge!flow)!tarkoitetaan!prosessien,!tapahtumien!ja!toiminI

tojen!ketjua,!jonka!avulla!tietoa!siirtyy!toimijalta!toiselle.!Lopputuloksena!tietoa!on!vasI

taanotettu,!luotu,!kerätty!säilytykseen!ja!sovellettu!(Mu!et!al.!2008,!87).!Tietovirta!voiI

daan!käsittää!myös!strategisen! johtamisen!toimintona,! jonka!avulla!organisaatio!voi!

uudistua!ja!tuottaa!tehokkaasti!palveluita!ja!parantaa!palveluiden!vaikuttavuutta!(LaiI

honen,! 2012,! 555).! Terveydenhuollon! kaltaisessa! palvelutuotannossa! tietovirta! voiI

daan!käsittää!myös!asiakaan!kanssa!tapahtuvana!vuorovaikutuksena!(Lönnqvist!et!al.!

2010,!104).!

!

Data,! informaatio! ja! tieto! käsitteiden! hierarkian!mukaisesti! informaatiovirta! voidaan!

erottaa!tietovirrasta!sisällön!perusteella!(Alavi!&!Leidner,!2001,!109).!Informaatiovirran!

sisältämä!tieto!on!strukturoitua,!operatiivista!tietoa!vailla!tulkintaa.!Informaation!ja!tieI

don!välinen!raja!on!kuitenkin!usein!häilyvä.!

!

Tietovirtaa!voidaan!ajatella!myös!prosessina,!jolloin!sillä!tarkoitetaan!Nonakan!ja!TaI

keuchin!SECIImallia.!Tässä!mallissa!uutta!tietoa!luodaan!tietoa!sosialisoimalla,!ulkoisI

tamalla,!yhdistelemällä!ja!sisäistämällä.!Tiedonluontiprosessi!on!jatkuvaa!keskustelua!

hiljaisen! ja!eksplisiittisen! tiedon!sekä!yksilöI! ja!organisaatiotason!välillä.! (Nonaka!&!

Takeuchi,!1995).!Tässä!tutkimuksessa!tietovirta!ymmärretään!kuitenkin!olemassa!oleI

van!tiedon!siirtämisenä,!eikä!niinkään!uuden!tiedon!luomisena!kuten!SECIImallissa.!

!

Tietovirtojen)esteet)

!

Tietovirtojen!esteet!ovat!johdettavissa!organisaation!tiedon!siirtämiseen!ja!tietovirtoihin!

vaikuttavista!tekijöistä.!Willemin!ja!Buelensin!(2007,!582)!mukaan!erilaisilla!johtamisen!

ja!yhteistyön!mekanismeilla,!organisaation!ominaispiirteillä,!luottamuksella,!valtapelillä!

ja!sosiaalisella!identiteetillä!on!vaikutusta!tiedon!siirtämiseen!organisaatiossa.!VaikutI

tavimmat!tekijät!näistä!ovat!Willemin!ja!Buelensin!mukaan!luottamus!ja!organisaation!
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valtapelit.!Organisaatioissa,!joissa!on!vähän!luottamusta!ja!paljon!valtapelejä,!tiedon!

siirto!on!vaikeampaa.!

!

Teecen!(2000)!mukaan!organisaation!rakenteella!on!vaikutusta!tiedon!siirtoon.!TietoI

järjestelmät! helpottavat! suurien,! hajallaan! olevien! organisaatioiden! tiedon! siirtoa,!

mutta!ne!eivät!ole!vastaus!kaikkiin!esteisiin.!Lisenssit! ja!patentit! vaikeuttavat!usein!

organisaation!ja!sen!ympäristön!välistä!tiedon!siirtoa,!mutta!kitkaa!on!myös!organisaaI

tion!sisäisessä! tiedon!siirrossa.!Organisaation! tieto! ja! tietämys!ovat!usein!hajallaan!

organisaatiossa!ja!pelkästään!oikean!ihmisen!tai!tiimin,!jolla!on!tarvittava!tieto,!löytäI

minen!on!vaikeaa.!!

!

Gohin!(2002,!25)!mukaan!tiedon!siirtämiseen!vaikuttavat!käytettävät!tietojärjestelmät,!

organisaatiokulttuuri,! työntekijöiden!motivaatio,!organisaation! ilmapiiri,! luottamus,!oiI

keudenmukainen!johtaminen,!organisaatiorakenne,!palkkiojärjestelmät!ja!tiedon!siirtäI

miseen!varattu!aika.!

!

Informaatio7ohjaus)

!

InformaatioIohjauksella! toteutetaan! julkista! politiikkaa.! Asemaan! tai! asiantuntemukI

seen!perustuvalla!oikeudella!ohjaava!taho!pyrkii!vaikuttamaan!ohjattavan!tahon!käytI

täytymiseen.! InformaatioIohjaus!on!ohjaustoimintaa,! jossa!hyödynnetään! tietoa! laaI

jasti.!InformaatioIohjauksen!tieto!voi!olla!tilastotuotantoa!eri!hallinnonalojen!tunnusluI

vuista!tai!osaamisen!levittämistä!kansallisilla!kehittämisohjelmilla.!(Jalonen,!2008,!3.)!

!

Terveydenhuollon!informaatioIohjausta!tapahtuu!monella!eri!tasolla.!Valtakunnallisen!

keskusjohdon!informaatioIohjaus!luo!alueeliselle!tasolle!tavoitteet,!joita!kunnat!pyrkiI

vät! toteuttamaan.!Kuntien! informaatioIohjaus!ulottuu!alueellisen! terveydenhuoltoIorI

ganisaation!operatiiviselle!tasolle!esimerkiksi!kuntayhtymien!valtuustojen!ja!hallitusten!

päätösten!kautta!(Laihonen,!2009,!176).!InformaatioIohjaus!toteutuu!organisaation!ulI

koisten!tietovirtojen!avulla.!

!

!



! 16!

1.4! Tutkimuksen!rakenne!

!
Tutkimuksen!ensimmäisessä!luvussa!perehdytään!aiheeseen!käymällä!läpi!suomalaiI

sen!terveydenhuollon!keskeiset!tulevaisuuden!haasteet.!Luvussa!hahmotetaan!myös!

aiheen! aikaisemman! tutkimuksen! avulla! tutkimusaukko,! johon! tutkimuskysymyksillä!

haetaan!vastausta.!Luvussa!lopussa!esitellään!lyhyesti!tutkimuksen!keskeisimmät!käI

sitteet.!

!

Toisessa!luvussa!perehdytään!tiedon!siirtoon!tietojohtamisen!näkökulmasta.!Luvussa!

määritellään!keskeisimmät!käsitteet!ja!määritellään!tietovirrat!rakenteen,!johtamisen!ja!

esteiden!kautta.!!

!

Kolmannessa!luvussa!perehdytään!terveydenhuollon!tietovirtoihin.!Luvussa!tarkastelI

laan!ensiksi!informaatioIohjausta!ja!se!jälkeen!terveydenhuollon!organisaatiota!asianI

tuntijaorganisaationa!ja!palveluntuotantoIorganisaationa.!Näiden!näkökulmien!perusI

teella!pyritään!hahmottamaan!terveydenhuollon!organisaation!johtamiselle!keskeiset!

tietovirrat.!Tämä!luku!syventää!tutkimuksen!teoriapohjaa!johtamisen!ja!terveydenhuolI

lon!osaIalueille.!

!

Neljännessä! luvussa! esitellään! tutkimuksessa! käytetyt! tutkimusmetodit! ja! aineiston!

hankinta.!Viidennessä!kappaleessa!käydään!läpi!tutkimustulokset.!Viimeisessä,!kuuI

dennessa!kappaleessa!esitetään!tutkimuksen!johtopäätökset.!

!

!

! )
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2) TIEDON)SIIRTO)

!

Tutkimuksen!teoreettinen!viitekehys!muodostuu!kolmessa!vaiheessa.!Ensiksi!tietovirta!

käsitettä!verrataan!muihin!tiedon!siirtoon!liittyviin!käsitteisiin,!arvioidaan!käsitteiden!väI

lisiä!suhteita!ja!tietovirtojen!merkitystä!organisaatiolle!(Kuva!2).!Tämä!jälkeen!määritI

telyä!tarkennetaan!tarkastelemalla!tietovirtojen!eri!osaIalueitaf!rakennetta,!johtamista!

ja!tietovirtojen!esteitä.!Viimeisessä!vaiheessa!hahmotellaan!terveydenhuollon!organiI

saation! tietovirtoja!kolmesta! johtamiselle!keskeisestä!näkökulmastaf! informaatioIohI

jauksen,!asiantuntijaorganisaation!ja!palveluntuotantoIorganisaation!näkökulmasta.!!

!

!!!
Kuva!2:!Tutkimuksen!teoreettisen!viitekehyksen!vaiheittainen!rakentaminen!

!

Vaiheittaisen! arvioinnin! yhteenvetona! esitetään! terveydenhuollon! johtamiselle! kesI

keisten!tietovirtojen!malli.!!

!

2.1! Käsitteiden!hierarkia!

!

Tieto!on!yritykselle!tai!organisaatiolle!tärkeä,!kriittinen!resurssi.!Tietoperusteisen!näI

kemyksen!mukaan!tiedolla!voidaan!saavuttaa!pysyvää!kilpailuetua!(Grant,!1996f!DaI

venport!&!Prusak,!1998).!Kaikista!yrityksen!resursseista!juuri!tieto!tarjoaa!organisaaI

tiolle! parhaimman! mahdollisuuden! erottautua! kilpailijoista! (Gupta! &! Govindarajan,!

Terveydenhuollon!organisaation!johtamisen!tietovirrat

Informaatio6ohjaus Asiantuntijaorganisaatio Palveluntuotanto6
organisaatio

Tietovirrat

Rakenne Tietovirtojen!johtaminen Esteet

Tiedon!siirto

Käsitteet!ja!niiden!hierarkia
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2000).!Tiedon!tehokas!hyödyntäminen!vaatii!yrityksiltä!kykyä!käsitellä!tietoa.!Tiedon!

siirtäminen!on!yksi!tärkeimmistä!tietoon!liittyvistä!prosesseista!(Alavi!&!Leidner,!2001f!

Paulin!&!Suneson,!2012).!Kyky!siirtää!tietoa!organisaation!sisällä!on!tärkeää!niin!tuoI

tantoI!kuin!palveluorganisaatioillekin.!Vaikka!tiedon!siirron!merkitys!erilaisille!organiI

saatioille!on!kiistaton,!organisaatioiden!kyky!ja!tehokkuus!siirtää!tietoa!vaihtelee!merI

kittävästi!organisaatioiden!välillä!(Argote!&!Ingram,!2000,!151).!

!
Tietojohtamisen!tutkimuskenttä!pitää!sisällään!monia!tiedon!siirtämistä!tai! jakamista!

kuvaavia!termejä!ja!käsitteitä.!”Tiedon!siirtäminen”!(knowledge!trasfer),!”tiedon!jakaI

minen”!(knowledge!sharing)!ja!”tietovirta”!(knowledge!flow)!kuvaavat!kaikki!tiedon!leI

vittämistä.!Termi!”tiedon!esteet”!(knowledge!barriers,!knowledge!flow!barriers)! liittyy!

myös!olennaisesti!tiedon!siirtoon!ja!sitä!käytetään!tietojohtamisen!tutkimuksessa!tieI

don!siirtämisen,!jakamisen!ja!tietovirtojen!yhteydessä.!Termien!käyttö!ei!ole!tietojohtaI

misen!kirjallisuudessa!kuitenkaan!yksiselitteistä!ja!johdonmukaista,!vaan!termien!käyI

tössä!esiintyy!paljon!päällekkäisyyksiä.!(Paulin!&!Suneson,!2012f!Paulin!&!Winroth,!

2013.)!!

!

Termien!käyttöä!on!tutkittu!ja!niiden!käytölle!on!haettu!perusteita.!Paulinin!ja!SunesoI

nin!(2012)!mukaan!termiä!tiedon!”jakaminen”!käytetään!silloin!kun!keskustellaan!tieI

don!siirtämisestä!yksilön!tasolla.!Tiedon!jakaminen!voi!olla!kirjeenvaihtoa,!kommuniI

kointia!kasvokkain!tai!tiedon!dokumentointia,!tallennusta!ja!organisointia!(Wang!&!Noe,!

2010).!!

!

Tiedon!siirtoa!käytetään!puhuttaessa!joukosta,!organisaatiosta,!tiimistä!tai!yrityksestä.!

Myös!Argote!et!al.!(2000,!5)!jäsentävät!tiedon!siirron!yksilöä!suuremman!kokonaisuuI

den!kollektiiviseksi!prosessiksi.!Ryhmissä!tai!osastoissa!tapahtuva!tiedon!siirto!koosI

tuu!yksilöiden!sosiaalisista!prosesseista,!kuten!tiedon!jakamisesta,!tulkinnasta,!yhdisI

telystä!ja!tallentamisesta.!!

!

Aikaisemmassa!tutkimuksessa!on!myös!näkemyksiä,!jotka!eivät!tee!eroa!termien!käyI

tölle! tiedon! lähettäjän! tai! vastaanottajan! lukumäärän! perusteella.! Wang! &! Noe!

(2010,117)!mukaan!tiedon!siirto!eroaa!tiedon!jakamisesta!siinä,!että!tiedon!siirrossa!

vastaanottaja!myös!omaksuu!ja!soveltaa!tietoa.!Jasimuddinin!(2005,!1)!mukaan!tiedon!
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siirtäminen!on!tiedon!levittämistä!yksilöltä!tai!ryhmältä!toiselle.!Lisäksi!tiedon!lähettäI

jään!ja!vastaanottajaan!viitataan!usein!termillä!”toimija”,!joka!ei!erota!yksilöä!joukosta!

(Jasimuddin!et!al.!2012,!203).!!

!

Tiedon!siirron!ja!jakamisen!välille!voidaan!tehdä!eroa!myös!lähettäjän!aikomuksen!ja!

tavoitteen!avulla.!Kingin!(2008,!73)!mukaan!tiedon!siirtäminen!on!kohdistettua,!tavoitI

teellista!ja!suunnattua!kun!taas!tiedon!jakaminen!on!tahatonta!ja!kohdistamatonta!toiI

mintaa!ilman!selkeää!tavoitetta.!Kingin!mukaan!tietoa!jakaminen!esimerkiksi!ryhmissä!

kuten!työyhteisössä!voi!olla!myös!tiedostettua.!

!

Terveydenhuollon!tietovirtoja!tutkineen!Laihosen!(2009,!19)!mukaan!tietovirta!voidaan!

ymmärtää!tiedon!siirtämisen!alakäsitteenä,!jolla!tarkoitetaan!niitä!konkreettisia!organiI

saation!prosesseja,!joilla!tieto!siirtyy!toimijalta!toiselle.!Tietovierojen!mallintaminen!on!

organisaatiolle!tärkeää.!Varsinaisen!virran!kuvaaminen!ei!ole!niin!hyödyllistä,!kuin!ymI

märrys!siitä!miten!johto!voi!vaikuttaa!tietovirtoihin.!(Davenport!&!Prusak,!1998,!80.)!!

!

Vaikka!tietojohtamisen!tutkimuksessa!termien!käytölle!on!pyritty!tekemään!eroa,!niin!

tietovirtojen!aikaisemmassa!kirjallisuudessa!termien!välillä!ei!ole! tehty!yksiselitteistä!

eroa.!Termejä!tiedon!”siirto”!ja!”jakaminen”!on!käytetty!vaihtelevasti.!Tietovirta!käsite!

itsessään!ei!ole!vakiintunut,!joten!siihen!liittyvissä!käsitteissä!ja!niiden!hierarkiassa!on!

vaihtelua.!Tässä! tutkimuksessa!nojaudutaan!Laihosen!(2009)!määritelmään!tietovirI

roista.!Tietovirrat!ovat!tiedon!siirron!alakäsite!ja!niillä!tarkoitetaan!konkreettisia!prosesI

seja,!joilla!tieto!liikkuu!toimijalta!toiselle.!Tutkimuksessa!ei!erityisesti!haeta!perusteita!

termien!käytölle!ja!termeihin!viitataan!siten!kuin!ne!ovat!mahdollisessa!alkuperäisessä!

lähteessä.!Tässä!luvussa!käydään!läpi!tiedon!siirron!ja!tietovirtojen!keskeisiä!määriI

tyksiä!ja!eroja.!!

!

2.2! Tiedon!siirtäminen!

!

Tiedon!siirto!organisaation!sisällä!on!tunnustettu!niin!tärkeäksi!kyvyksi,!että!sitä!pideI

tään!yhtenä!syynä!miksi!monikansallisia!yrityksiä!on!olemassa.!Monikansallinen!yritys!

hyödyntää!ja!siirtää!organisaationsa!sisällä!tietoa!tehokkaammin!ja!vaikuttavammin,!

kuin!miten!tieto!liikkuu!ulkoisilla!markkinoilla!(Gupta!&!Govindarajan,!2000,!473).!
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!
Cohen! ja! Levinthal! (1990)! käsittelivät! organisaation! ja! yksilön! kykyä! ottaa! vastaan!

uutta! tietoa! ja!hyödyntää!sitä.!Heidän!mielestään!organisaation!aikaisempi! tietämys!

vaikuttaa!merkittävästi!kykyyn!havainnoida,!omaksua!ja!hyödyntää!uutta!tietoa.!OrgaI

nisaation!kyky!vastaanottaa!uutta!tietoa!on!riippuvainen!sen!jäsenten!vastaavasta!kyI

vystä!ja!organisaation!kyky!kehittyy!parantamalla!yksilöiden!kykyä!omaksua!uutta!tieI

toa.!Organisaation!kyky!omaksua!tietoa!ei!tarkoita!ainoastaan!uuden!tiedon!hankintaa,!

vaan!sillä!tarkoitetaan!myös!tiedon!hyödyntämistä.!Tiedon!hyödyntäminen!ei!riipu!pelI

kästään!organisaation!rajapinnasta!ulkomaailmaan,!mutta!myös!siitä,!kuinka!tietoa!siirI

retään!organisaation!sisällä!yksiköiden!ja!asiantuntijoiden!kesken.!

!

Tieto!missä!tahansa!organisaation!osassa!ei!sellaisenaan!luo!arvoa!organisaatiolle.!

Tiedosta!tulee!organisaatiolle!arvokas!resurssi!vasta!kun!se!on!saatavilla!ja!käytettäI

vissä.!Itse!asiassa!tiedon!arvo!kasvaa,!kun!sen!käytettävyys!paranee.!Suurissa!yritykI

sissä!tiedon!hankala!käytettävyys!voi!muodostua!ongelmaksi,!kun!samaan!ongelmaan!

joudutaan!aina!uudestaan!kehittämään!ratkaisu!alusta!alkaen.!Resursseja!hukataan,!

koska!ensimmäinen!ja!alkuperäinen!ratkaisu!ei!ole!käytettävissä!silloin!kun!sitä!tarviI

taan.!(Ordónes!de!Pablos,!2004,!108f!Davenport!&!Prusak,!1998,!18.)!

!

Myös!Gilbert!ja!CordeyIHayes!(1996)!näkevät!tiedon!siirron!osana!organisaation!kykyä!

oppia.!Heidän!mukaansa!tiedon!siirron!prosessi!ei!ole!staattinen!vaan!dynaaminen!ja!

se!on!osa!organisaation!jatkuvaa!oppimista.!Gilbertin!ja!CordeyIHayesin!tiedon!siirron!

malliin!kuuluu!viisi!vaihetta:!tiedon!hankinta,!kommunikointi,!soveltaminen,!hyväksyntä!

ja! sulauttaminen.!Vaiheet!muodostavat! silmukan,! joka! lähtee! uuden! tiedon! hankinI

nasta!ja!päätyy!sen!sulauttamiseen!osaksi!organisaation!rutiineita.!

!

Gilbertin!ja!CordeyIHayesin!tiedon!siirron!nelivaiheisen!mallin!mukaan!organisaatio!voi!

ensimmäisessä! vaiheessa! hankkia! tietoa! oppimalla! omasta! tekemisestään,! lainaaI

malla!sitä,!hankkimalla!uutta!tietoa!omaavia!työntekijöitä!ja!jatkuvalla!etsimisellä!sekä!

tarkkailulla.!Myös!myötäsyntyinen!tieto!on!tärkeä!tiedon!lähde.!Sillä!tarkoitetaan!yritykI

sen!perustajien!tuomaa!tietämystä!yritykseen.!Toinen!vaihe!tiedon!siirrossa!on!tiedon!

suullinen!tai!kirjallinen!kommunikointi.!Organisaation!tulee!olla!tietoinen!tiedon!levittäI
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misen!esteistä! sekä! luoda!mahdollisuuksia! ja! kannustimia! tiedon! siirtämiseen.!KolI

mannessa!vaiheessa,!tiedon!soveltamisessa,!organisaatio!oppii!ja!pystyy!säilyttämään!

tiedon!itsellään.!Kun!uutta!tietoa!on!sovellettu!ja!kokeiltu,!tulee!se!vielä!hyväksyä!orI

ganisaatiossa!sen!yksilöiden!keskuudessa.!Hyväksyntä!on!neljäs!vaihe.!Uuden!tiedon!

tulee!sopia!organisaation!arvomaailmaan,!ennen!kuin!se!voidaan!ottaa!osaksi!organiI

saation!rutiineja.!Viimeistä,!viidettä!vaihdetta!kutsutaan!sulautumiseksi.!Uuden!teknoI

logian!käyttöönotto!edellyttää!uuden!tiedon!hyväksymistä!ja!sulauttamista!kaikilla!orI

ganisaation!tasoilla.!(Gilbert!&!CordeyIHaeys,!1996.)!

!

Szulanskin! (2000)!mukaan! tiedon!siirrossa!on! kyse!organisaation!prosessista,! eikä!

yksittäisestä!tapahtumasta.!Tähän!prosessiin!olennaisena!osa!kuuluu!se,!että!organiI

saatio!tiedostaan!tiedon!siirtämisen!olevan!vaikeaa!ja!hidasta,!koska!tieto!ja!tietämys!

ovat!luonteeltaan!tahmeita.!Tiedon!tahmeus!korostuu!tilanteissa,!joissa!yritetään!siirI

tää!vaikeaa!ja!monimutkaista!tietoa.!Tällaisen!tiedon!siirrosta!aiheutuvat!ongelmat!heI

rättävät!huomioita!organisaatiossa,!koska!ne!keskeyttävät!tiedon!virtaamisen!ja!niiden!

ratkaisu!vaatii!usein!merkittävästi!ylimääräisiä!resursseja.!Ongelmia!voidaan!jossain!

määrin!ennustaa!tutkimalla!niitä!tiedon!siirron!eri!osaIalueilla.!Tiedon!siirron!peruseleI

menttejä!ovat! lähde,!kanava,!viesti,! vastaanottaja! ja!asiayhteys.!Tiedon!siirron!proI

sessi!koostuu!Szulanskin!mallissa!perehtymisestä!(initiation),!täytäntöönpanosta!(imI

plementation),!ylösajosta!(rampIup)!ja!integroinnista!(integration).!!

!

Tiedon!tahmeus!ilmenee!eri! tavoin!prosessin!eri!vaiheissa.!Tiedon!siirron!prosessin!

ensimmäisessä!vaiheessa,!perehtymisessä,!tiedon!siirron!tahmeus!tarkoittaa!SzulansI

kin!(2000,!14)!mukaan!vaikeutta!tunnistaa!mahdollisuudet!tiedon!siirtoon!ja!toimia!niiI

den!rajoissa.!Päätös!tiedon!siirtoon!on!vaikea!tehdä,!mikäli!prosessit!ovat!epämääräiI

siä.!Silloin!tietotarvetta!ei!välttämättä!tunnisteta!tai!tiedon!luovuttaja!ei!osaa!artikuloida!

tietoaan! ymmärrettävästi.! Päätös! tiedon! siirron! aloittamisesta! tehdään! aina! jossain!

määrin!epävarmuuden!ja!–!selvyyden!ilmapiirissä.!(Szulanski,!2000.)!

!

Tiedon! siirron! prosessin! toisessa! vaiheessa,! täytäntöönpanossa,! siirretyn! tiedon!

määrä! on! huipussaan! ja! ongelmat! liittyvät! tiedon! lähteen! ja! vastaanottajan! välisiin!

eroavaisuuksiin! kommunikoinnissa! tai! teknologisessa! kyvykkyydessä.! Osapuolten!
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odotukset! ja!motivaatio! joutuvat!prosessin! tässä!vaiheessa!koetukselle.! (Szulanski,!

2000.)!

!

Prosessin!kolmannessa!vaiheessa,!ylösajossa,!tiedon!siirron!ongelmat!kulminoituvat!

yllättäviin!ja!ennakoimattomiin!ongelmiin.!Ongelmien!nopea!selvittäminen!on!tärkeää,!

jotta!uuden!tiedon!vastaanottajan!odotukset!uuden!tiedon!hyödyllisyydestä!täyttyvät.!!

Erityisesti! monimutkaisen! ja! epäselvän! tiedon! siirto! vaatii! tiedon! rekonstruktiota! ja!

adaptaatiota!vastaanottajaltaan.!(Szulanski,!2000.)!

!

Tiedon!siirron! viimeisessä!vaiheessa,! uuden! tiedon! integroinnissa,! on! tärkeää,! että!

uudesta!tiedosta!ja!toimintatavoista!tulee!osa!rutiinia!ja!ne!sulautuvat!osaksi!organiI

saation!vallitsevaa!todellisuutta.!Ongelmat!tässä!viimeisessä!vaiheessa!saattavat!pyI

säyttää!prosessin!ja!uudet!toimintatavat!saatetaan!hylätä!ja!uuden!tiedon!vastaanotI

taja!saattaa!taantua!vanhoihin!toimintatapoihin.!(Szulanski,!2000.)!!

!

Lähteen!ominaisuudet!vaikuttavat!tiedon!siirtoon.!Motivoituneella!ja!luotettavalla!lähI

teellä!on!todennäköisimmin!vaikutusta!vastaanottajaan.!Vastaanottajalla!voi!myös!olla!

ongelmia!motivaatiossa,!mikä!vaikuttaa!kykyyn!vastaanottaa!tietoa!ulkopuolelta!ja!soI

veltaa!sitä.!Vastaanottajalla!tulee!olla!myös!kyky!luopua!vanhoista!toimintatavoista!ja!

ylläpitää!uusia,!jotta!uutta!tietoa!voidaan!hyödyntää!(Szulanski,!2000,!12).!

!

Wangin!ja!Noen!(2010)!katsauksen!mukaan!tiedon!jakamisen!aikaisempi!tutkimus!voiI

daan! jäsentää!useampaan!painopisteeseen.!Ensimmäinen! tutkimusalue,!organisaaI

tion!konteksti!koostuu!organisaation!kulttuurista!ja!ilmapiiristä,!ylimmän!johdon!tuesta,!

palkkioista!ja!kannustimista!sekä!organisaation!rakenteesta.!Toinen!painopiste,!tiimin!

ominaispiirteet! ja! ihmissuhteet! käsittävät! ihmisten!viestintäI! ja!kommunikointitapoja,!

johtamistyylejä,!tiimin!koostumuksen!ja!jäsenten!verkostoitumisen.!Kolmas!painopiste,!

kulttuurilliset! tekijät! johdetaan!työntekijöiden!yleisestä!asennoitumisesta!tiedon! jakaI

miseen!ja!toisaalta!suhtautumiseen!erilaisiin!kannustimiin,!joilla!pyritään!lisäämään!tieI

don!jakamista.!Neljännen!painopisteen,!tiedon!siirtoon!vaikuttavia!yksilöllisiä!ominaiI

suuksien!vaikutuksen!tutkimuksessa!on!saatu!ristiriitaisia!tuloksia.!Tutkitut!ominaisuuI

det!vaihtelevat!hyvin!yleisestä!suhtautumisesta!työhön!ja!melko!tarkasti!määriteltyyn!



! 23!

kykyyn!käyttää!uusia!sähköisiä!työkaluja.!Viides!painopiste,!motivaatiotekijät,!jakaanI

tuu!käsitykseen!tiedon!omistajuudesta,!koettuihin!tiedon!jakamisen!hyötyihin!ja!haittoiI

hin,! henkilön! kokemaan! luottamukseen! ja! oikeudenmukaisuuteen! sekä! yksilöllisiin!

asenteisiin.!

!

2.3! Tietovirran!rakenne!

!

Tietovirtojen!käsite!on!väljästi!määritelty!ja!aikaisemmassa!kirjallisuudessa!sen!käsitI

tely!on!vaihdellut!sisällön,!rakenteen!ja!organisatorisen!paikan!mukaan.!Tietovirta!on!

nähty! tietojärjestelmien! (Nissen! et! al.! 2000),! ihmisten,! organisaatioiden! (Mu! et! al.!

2008)! tai!näiden!yhdistelmien!(Lin!et!al.!2008f!Alavi!&!Leidner,!2001,!124)!välisenä!

prosessina.!Tietojohtamisen!tutkimus!on!esitellyt!erilaisia!tietovirtojen!teoreettisia!malI

leja,!mutta!yksikään!malli!ei!ole!noussut!hallitsevaan!asemaan!(Nissen,!2002,!251).!

Tietovirrat! ovat! luonteeltaan! erittäin!monimutkaisia,! dynaamisia! ja! ne! koostuvat! eri!

osapuolien!vuorovaikutuksesta,!monipuolisesta!sisällöstä!ja!asiayhteyksistä!(Gupta!&!

Govindarajan,!2000,!474).!Aiheen!tarkastelu!vain!yhdestä!näkökulmasta!voikin!antaa!

puutteellisen!kuvan!(Lin!et!al.!2013,!629).!!

!

Schulzin!ja!Joben!(2001,!140)!mukaan!tietovirrat!ovat!organisaatiolle!strategisesti!tärI

keitä!useasta!syystä.!Ensinnäkin!ne!lähettävät!paikallista!tietotaitoa!muihin!organisaaI

tion!yksiköihin.!Toiseksi,!tietovirrat!mahdollistavat!maantieteellisesti!hajanaisten!orgaI

nisaatioyksiköiden!yhteistyön.!Kolmanneksi!tietovirrat!mahdollistavat!sellaisen!liiketoiI

minnan,! jonka! vaatii! useamman!erillisen! toimintayksikön! yhteistoimintaa.! Tietovirrat!

ovat! tärkeitä! strategisesti,! sillä! niiden! avulla! yritys! voi! skaalata! liiketoimintaansa! eli!

hyödyntää!mittakaavaetua.!

!

2.3.1! Tietovirran!sisällön!muoto!

!

Tietovirran!sisältöä!määriteltäessä!ei!ole!mielekästä!pohtia!ainoastaan!minkälaista!tieI

toa!tietovirta!eksaktisti!kuljettaa,!sillä!tämä!vaihtelee!organisaation!ja!toimintaympärisI

tön!mukaan.!Mu!et!al.!(2008,!87)!määritelmän!mukaan!tietovirroissa!liikkuu!dataa,!inI

formaatioita!ja!tietoa.!Tämä!kolmiportainen!tiedon!hierarkia!on!yleinen!tietojohtamisen!
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kirjallisuudessa.!Käsitteiden!merkityksestä!ei!ole!kuitenkaan!päästy!vielä!konsensukI

seen!(Jasimuddin!et!al.!2012,!106).!

!

Data!on!joukko!irrallisia,!objektiivisia!faktoja,!jotka!kuvaavat!jotain!tapahtumaa!(DavenI

port!&!Prusak,!1998,!2).!Numeroita,!kirjaimia!tai!koodeja!sisältävä!data!on!abstraktia,!

eikä!se!sisällä!merkitystä.!Data!on!yksiselitteistä! ja!sitä!on!helppo!siirtää,!sillä!se!ei!

edellytä!vastaanottajalta!kykyä!sisäistää!viestiä!samalla!tavalla!kuin!informaatio.!InforI

maatio!on!strukturoitua!dataa!viestin!muodossa.!Informaatio!vaikuttaa!viestin!vastaanI

ottajan!käsitykseen!ja!käytökseen.!Toisin!kuin!datalla,!informaatiolla!on!merkityksensä!

ja!tarkoituksensa.!Tuotantoprosesseja!ja!logistiikkaa!ohjataan!usein!juuri!informaatioI

virroilla!(Davenport!&!Prusak,!1998,!4f!Lönnqvist!et!al.!2010,!110).!Tieto!tai!tietämys!

on!jotain!laajempaa,!rikkaampaa!ja!syvempää!kuin!informaatio.!Organisaatiossa!tieto!

on!upotettu!rutiineihin,!prosesseihin!ja!käytäntöihin.!Tietämys!on!usein!intuitiivista!ja!

sitä!on!vaikea!kuvailla!sanoilla.!Sen!vuoksi!sitä!on!myös!vaikea!siirtää!tai!johtaa!(DaI

venport!&!Prusak,!1998,!5).!Tämän!perinteisen!kolmiportaisen!hierarkian!lisäksi!tietoI

johtamisen!kirjallisuus! tuntee!myös!muita!malleja,! joissa!ymmärtämyksen! tasoja!on!

useampia!(Laihonen,!2009,!50).!

!

Tietovirtojen!sisältämä!tieto!voidaan!jakaa!karkeasti!myös!implisiittiseen!ja!eksplisiittiI

seen!tietoon.!Schulz!ja!Jobe!(2001,!140)!esittävät!että!tiedon!kodifiointi!on!yrityksen!

strateginen!valinta.!Kodifioimalla!hiljaista!tietoa!eksplisiittiseen,!helposti!siirrettävään!

muotoon,!yritys!edistää!tiedon!liikkumista.!Heidän!mukaan!tietovirrat!liikuttavat!nimenI

omaan!eksplisiittiseen!muotoon,!kuten!raportteihin!tai!prototyyppeihin!kodifioitua!orgaI

nisaation!hiljaista!tietoa.!

!

Gupta!ja!Govindarajan!(1991,!2000)!tarkoittavat!tietovirroilla!erityisesti!hiljaisen!tiedon!

siirtämistä!ja!rajaavat!pois!operatiivisen!tiedon,!kuten!talousinformaation.!Heidän!muI

kaansa!tietovirta!pitää!sisällään!asiantuntemusta!tai!strategisesti!merkittävää!markkiI

natietoa,!kuten!tietoa!tuotteen!suunnittelusta,!jakelusta!tai!sen!markkinoista.!!

!

Jos!tietovirta!nähdään!uuden!tiedon!luonnin!prosessina,!kuten!Nonakan!ja!Takeuchin!

(1995)!SECIImallissa,!niin!silloin!tietovirrassa!liikkuu!eksplisiittistä!ja!implisiittistä!tietoa.!

Uutta!tietoa!luodaan!siirtämällä!eksplisiittistä!ja!hiljaista!tietoa!mallin!neljän!prosessin!
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avulla.!Mallissa!sosialisaatio,!ulkoistaminen,!yhdistäminen!ja!sisäistäminen!ovat!tietoI

virtoja.!Näiden!tietovirtojen!avulla!tieto!liikkuu!henkilöltä!toiselle!(socialization),!muuttaa!

muotoaan!hiljaisesta!eksplisiittiseen!(externalization),!tulee!yhdistetyksi!vanhan!tiedon!

kanssa!(combination)!ja!lopuksi!se!sisäistetään!(internalization)!eli!eksplisiittinen!tieto!

muuttuu!jälleen!hiljaiseksi,!kokemusperäiseksi!tiedoksi.!

!

2.3.2! Tietovirran!osat!

!

Aikaisempi! tietojohtamisen!kirjallisuus!on!kuvannut! tietovirran!rakennetta!usealla!eri!

tavalla!ja!tietovirta!on!rinnastettu!yhdeksi!yritysten!tärkeimmistä!virroista,!pääomaI!ja!

tavaravirtojen!lisäksi!(Gupta!&!Govindarajan,!1991).!Abstraktit!kuvaukset!luonnehtivat!

tietovirtoihin!vaikuttavia!tekijöitä!(Gupta!&!Govindarajan,!1991f!Mu!et!al.!2008)!ja!konkI

reettisimmat!(Lin!et!al.!2008f!Nonaka!&!Takeuchi,!1995)!erottelevat!virrasta!yksittäisiä!

toimijoita,!kuten!tiedon!lähettäjä!tai!vastaanottaja.!Tiedon!siirron!ja!tietovirtojen!käsitI

teiden!päällekkäisyyden!vuoksi!tietovirtojen!rakennetta!voidaan!jäsentää!myös!tiedon!

siirron!rakenteellisten!mallien!avulla!(Albino!et!al.!1999,!55f!Laihonen!2009,!60)!

!

Nissenin!(2002)!mukaan! tietovirta!käsitteessä!”virta”! tarkoittaa,!että! tieto!on!muiden!

siirrettävien!resurssien!kaltainen!hyödyke.!Aivan!kuten!sähköllä,!polttoaineella!tai!ölI

jyllä!myös!tiedolla!on!oma!aikaan!ja!paikkaan!sidottu!arvonsa.!Laajennetussa!tietovirI

ran!mallissa!Nissen!(2002)!hyödyntää!Nonakan!(1994)!organisaation!tiedon!luonnin!

mallia!ja!yhdistää!siihen!tietojohtamisen!elinkaariajattelun!sekä!ajan.!Nissenin!neliulotI

teinen! vektorimalli! kuvaa! tietovirtoja!monipuolisesti,! joskin! staattisesti,!mutta! ennen!

kaikkea!monimutkaisena!prosessina.!Mallin!tarkoitus!on!visualisoida!ja!luokitella!erilaiI

sia!organisaation!tietovirtoja,!jotta!tiedon!kulkua!voidaan!parantaa!organisaatiossa!keI

hittämällä!esimerkiksi!uusia!informaatiojärjestelmiä!tai!liiketoiminnan!prosesseja.!

!

Mu!et!al.!(2008)!tutkivat!kuinka!verkostoituvat!yrityksen!jakavat!tietoa!ja!kuinka!ne!halI

litsevat!tiedon!jakamista.!Heidän!mukaansa!tietovirta!on!abstrakti,!melko!korkean!taI

son!käsite,!joka!on!yrityksen!mekanismi!hankkia!yhteistyöyritystensä!verkostossa!liikI

kuvaa!tietoa.!Mu!et!al.!(2008)!käyttää!tietovirta!termistä!nimenomaan!yksikkömuotoa,!

vaikka!toteavatkin!sen!olevan!prosessien,!tapahtumien!ja!toimintojen!sarja.!He!näkevät!
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tietovirran!olevan!prosessi,!jossa!yritys!sosiaalisen!pääomansa!avulla!toimii!vuorovaiI

kutuksessa!verkostonsa!yritysten!kanssa!ja!saavuttamansa!luottamuksen!avulla!hankI

kii!uutta!eksplisiittistä!ja!implisiittistä!tietoa,!jonka!parantaa!yrityksen!kykyä!innovoida.!!

!

Mu!et!al.! (2008)!kuvaavat!myös! tietovirran! ja!verkostoitumisen!vaiheittaista!kehittyI

mistä.!Ensimmäisessä!vaiheessa,!jossa!side!kumppaniyritykseen!on!heikko,!tietovirI

rassa!liikkuu!pääsääntöisesti!eksplisiittistä!tietoa.!Kommunikointi!on!tällöin!vielä!satunI

naista,!eikä!kovin!luonnollista.!Toisessa!vaiheessa!yritykset!pyrkivät!rakentamanaan!

vahvempia!siteitä,!joiden!avulla!tiedon!jakaminen!on!vapaampaa.!Mu!et!al.!(2008)!koI

rostavat! sosiaalisen! pääoman! ja! erityisesti! luottamuksen! merkitystä! tiedon! jakamiI

sessa!(Kuva!3).!Vastavuoroinen!luottamus!mahdollista!tiedon!virtaamisen!yritysten!väI

lillä!ja!suurempi!luottamus!parantaa!tätä!virtaa!merkittävästi.!

!

Verkostuneiden! yritysten! sosiaaliseen! pääomaan! perustuva! tietovirta! on! Mu! et! al.!

(2008)!mukaan!vastavuoroinen,!jatkuva!ja!iteratiivinen!prosessi.!!Tietovirran!rakentaI

minen!ei!sinänsä!ole!tavoiteltavaa,!vaan!se!on!yritykselle!keino!hankkia!uutta!tietoa,!

siivilöidä!tarvittavaa!tietoa!ja!omaksua!sitä.!Yhdistämällä!uutta!tietoa!muihin!resursseiI

hin!yritys! luo!uusia! tuotteita,!palveluita! tai!prosesseja.!Uudesta! tiedosta! tulee! tällöin!

tärkeä!osa!innovaatiota,!jolloin!tietovirta!tulisikin!nähdä!uuden!tiedon!hankkimisen!liI

säksi!tärkeänä!osana!innovaatioprosessia.!

!

!

!
!

Kuva!3:!Sosiaalisen!pääoman!vaikutus!tietovirtaan!(Mu!et!al.!2008,!87).!

!
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Lin!et!al.!(2008)!näkevät!tietovirran!prosessina,!jossa!tietoa!siirretään!ihmisten!tai!tieI

don!prosessointimekanismien!välillä.!He!kuvaavat!tietovirtaa!L.!Vygotskin!CHATImalI

lin!(Cultural!Historical!Activity!Theory)!avulla.!CHATImallia,!joka!korostaa!asiayhteyden!

merkitystä!ihmisten!käyttäytymisessä!on!tietojohtamisen!lisäksi!sovellettu!laajasti!kouI

lutuksen! ja! tietojärjestelmien!aloilla.!Malli!koostuu! tekijästä! (subject),!kohteesta! (obI

ject),!välineistä!(tools),!yhteisöstä!(community),!jossa!edellä!mainitut!sijaitsevat!ja!tuI

loksista!(outcomes)!joita!prosessilla!saavutetaan.!Lin!et!al.! !(2008)!kuvaavat!mallilla!

tietovirtoja!siten!että!subjektina!toimii!tiedon!lähde,!objektina!tiedon!vastanottaja,!työI

kaluina!tietovirtojen!mekanismit,!yhteisönä!asiayhteys!ja!tuloksena!tietojohtamisen!toiI

minnot!(Kuva!4).!Yksilöt!ovat!vuorovaikutuksessa!ja!jakavat!tietoa!keskenään,!mutta!

organisaatiot!saavat!uutta!tietoa!tietovirtojen!avulla!(Lin!et!al.!2008,!331).!

!

!
!

Kuva!4:!Tietovirtojen!kuvaaminen!CHATImallilla!(Lin!et!al.!2008,!332).!

!

Guptan! ja!Govindarajan! (2000)! tutkivat!monikansallisten!yritysten! tietovirtoja.!TutkiI

muksessaan!he!keskittyivät!tytäryhtiön!ja!emoyhtiön!sekä!tytäryhtiöiden!välisiin!tietoI

virtoihin.!Heidän!mukaansa!kaikesta!kahden!ihmisen!välisestä!kommunikaatiosta!voiI

daan!erottaa!peruselementit.!Heidän!mukaansa!tietovirtaan!vaikuttaa!viisi!tekijääf!läI

hettävän!yksikön!tietovaraston!arvostus,!lähettävän!yksikön!motivaatio,!monipuoliset!

siirtokanavat,! vastaanottavan! yksikön! motivaatio! ja! vastaanottavan! yksikön! kyky!

omaksua.!

!
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Tiedon!siirtäminen!yksiköltä!toiselle!aiheuttaa!transaktiokustannuksia,!joten!tietovarasI

ton!arvostus!vaikuttaa!tiedon!siirtoon.!Jotta!tieto!olisi!organisaation!muiden!yksiköiden!

mielestä!arvostettua,!lähettävän!yksikön!tiedon!tulee!olla!itsenäisesti!luotua,!yksilöllistä!

tietoa.!Lisäksi!tiedon!tulee!olla!merkityksellistä!muille!organisaation!yksiköille.!ArvosI

tettu,!erityinen!ja!merkityksellinen!tieto!tuottaa!vastaanottajalleen!suhteellisesti!enemI

män!etua,!kuin!mitä!sen!vastaanottaminen!vaatii!resursseja.!(Gupta!&!Govindarajan,!

2000.)!

!

Lähettävän!yksikön!motivaatio!jakaa!tietoa!hillitsee!arvokkaan!tiedon!avulla!käytäviä!

valtataisteluita!organisaation!eri!yksiköiden!välillä.!Poikkeuksellista!ja!arvokasta!tietoa!

saatetaan!käyttää!yksikön!valtaIaseman!vahvistamiseen!organisaatiossa.!Koko!orgaI

nisaation!toiminnalle!haitalliseen!tiedon!panttaamiseen!voidaan!vaikuttaa!motivoinnilla!

ja!kannustimilla.!Tiedon!siirtoa!tukeva!kannustin!on!sidottu!koko!verkoston!suorituskyI

vyn!paranemiseen.!Guptan!ja!Govindarajan!(2000)!eivät!kuitenkaan!saaneet!empiirisiä!

todisteita!lähettävän!yksikön!motivaation!vaikutuksesta!tietovirtoihin.!

!

Guptan! ja!Govindarajan! (2000)! jakavat! tiedon!siirtokanavat!muodollisiin,! integroiviin!

mekanismeihin!ja!epämuodollisiin,!sosiaalisen!kanssakäymisen!mekanismeihin.!SiirI

tokanavat!voidaan!jakaa!myös!suuntansa!perusteella!vertikaalisiin!ja!lateraalisiin!kaI

naviin.!Muodollisia!tiedon!siirtokanavia!ovat!yksiköiden!yhteyshenkilöt,!yhteiset!työryhI

mät!ja!pysyvämmän!luonteiset!toimielimet,!kuten!komiteat.!Epämuodollisia!siirtokanaI

via!ovat!läheiset!ihmissuhteet,!henkilökohtaiset!kytkökset!ja!yhteiset!kognitiiviset!karI

tat.!Läheisten!ihmissuhteiden!ja!kytköksien!uskotaan!lisäävän!avoimuutta!kommuniI

koinnissa!ja!käytettäviä!kommunikointikanavia.!

!

Vastaanottavan!yksikön!motivaatioon!vaikuttavat!yksikön!johdon!kannustimet!oppimiI

seen,!yksikön!tietovaraston!asema!muihin!yksiköihin!nähden!ja!keskusjohdon!painosI

tus.!Yksikön!tietovaraston!arvostuksen!erot!vaikuttavat!erityisesti!monikansallisten!yriI

tysten!tytäryhtiöissä.!Tytäryhtiö,!jotka!sijaitsevat!esimerkiksi!alemman!teknologisen!keI

hityksen!maassa,!arvostavat!emoyhtiön!tietovarastoa!ja!kokevat!saavansa!siitä!hyötyä!

omilla!kotimarkkinoillaan.!(Gupta!&!Govindarajan,!2000.)!

!
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Vastaanottavan!yksikön!kyky!omaksua!tietoa!koostuu!pääosin!kahdesta!toiminnosta.!

Ensinnäkin!mitä! tutumpaa!vastaanotettavan! tieto!on,! sitä!helpommin!vastaanottava!

yritys!sen!omaksuu.!Toiseksi!mitä!samankaltaisempia!yksiköt!ovat,!sitä!paremmin!vasI

taanottava!yksikkö!tiedon!omaksuu.!Erityisesti!yrityskaupassa!siirtyneen!yksikön!kyky!

omaksua!uuden!emoyhtiön! tietoa! voi! olla! haastavaa,! kun! yhteisiä! toimintatapoja!ei!

vielä!ole.!!(Gupta!&!Govindarajan,!2000.)!

!

Albino!et!al.!(1999)!ovat!jäsentäneet!tiedon!siirron!teoreettisesta!mallistaan!neljä!komI

ponenttia,!joiden!avulla!tiedon!siirtoa!voidaan!kuvata!ja!analysoida.!Albino!et!al.!(1999)!

eivät!puhu!suoraan!tietovirroista,!vaikka!mainitsevatkin!tiedon!virtaamisen.!Tiedon!siirI

ron!ja!tietovirtojen!käsitteiden!läheisyydestä!johtuen!mallia!voidaan!soveltaa!myös!tieI

tovirtojen!rakenteen!jäsentämiseen.!Albinon!et!al.!(1999)!malli!on!hyvin!samankaltaiI

nen!Lin!et!al.! (2008)!käsittelemän!CHATImallin!kanssa.!Neljä! tiedon!siirron!kompoI

nenttia!ovat!toimijat,!asiayhteys,!sisältö!ja!media.!

!

Albinon!et!al.!(1999)!mallissa!toimijat!voivat!olla!yksilöitä!tai!organisaatiota.!OrganisaaI

tio!kuitenkin!koostuu!yksilöistä!ja!tiedon!käsittely!sekä!siirtäminen!tapahtuvat!yksilöiden!

välisessä!vuorovaikutuksessa.!Toimijoiden!tärkeimpiä!ominaisuuksia!ovat!avoimuus,!

luottamus! ja!aiempi! tietämys.!Asiayhteydellä! tarkoitetaan!sisäistä! ja!ulkoista! toiminI

taympäristöä,!jotka!vaikuttavat!tiedon!siirtoon.!Sisäinen!toimintaympäristö!pitää!sisälI

lään!kaikki!ne!kyvykkyydet,!jotka!edistävät!tiedon!siirtoa!tai!sen!omaksumista.!UlkoiI

sella!toimintaympäristöllä!tarkoitetaan!niiden!muuttujien!joukkoa,!jotka!vaikuttavat!orI

ganisaatiorajat!ylittävään!tiedon!siirtoon.!Albino!et!al.!(1999,!54)!rajaavat!siirrettävän!

tiedon!ulkopuolelle!datan!ja!informaation.!Tässä!mallissa!siirrettävän!tiedon!sisältö!on!

tietämystä!ja!tiedon!siirron!katsotaankin!onnistuneen!vasta,!kun!tiedon!vastaanottoja!

on!omaksunut!siirrettävää!tietoon!liittyvän!kyvykkyyden.!Albinon!et!al.!(1999)!mallissa!

media!koostuu!koodista!ja!kanavasta.!Koodi!voi!olla!mikä!tahansa!esitysmuoto!siirretI

tävästä!tiedosta.!Kanavalla!tarkoitetaan!tapoja,!jolla!koodi!kuljetetaan.!Kanavan!avulla!

tulee!pystyä!antamaan!välittömästi!palautetta,!siinä!tulee!olla!riittävästi!merkistöjä!ja!

merkistöjen!prosessointi!tulee!olla!riittävän!nopeaa.!

!

Tiedon!siirtoa!tai!tietovirtoja!kuvaavat!mallit!ovat!moninaisia!ja!painottavat!erilaisia!näI

kökulmia.!Tarkastelemalla!Taulukkoa!1,!havaitaan!että!niistä!kaikista!löytyy!kuitenkin!
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samoja!elementtejä.!Lähes!kaikki!mallit!tunnistavat!toimijat!eli!lähettäjän!ja!vastaanotI

tajan.!Osa!malleista!näkee! tiedon!siirron!olevan!yksilöiden! (Lin,! 2008f!Albino!et! al.!

1999)! ja!osa!organisaatioyksiköiden!välistä!(Gupta!&!Govindarajan,!2000f!Mu!et!al.!

2008)!toimintaa.!Eräät!mallit!määrittelevät!toimijat!laveasti!eivätkä!tee!eroa!yksilön!tai!

organisaation!välillä!(Nissen,!2001f!Albino!et!al.!1999).!Toimijoiden!lisäksi!lähes!kaiI

kista!malleista!löytyy!media!(Albino!et!al.!1999),!kanava!(Gupta!&!Govindarjan,!2000f!

Mu!et!al.!2008)!tai!mekanismi!(Lin!et!al.!2008),!jolla!tietoa!siirretään.!Siirrettävä!tieto!oli!

luonteeltaan! lähes!aina! implisiittistä! ja! osa!malleista! siirsi!myös!eksplisiittistä! tietoa!

(Nissen,!2002f!Mu!et!al.!2008).!Eräät!mallit!kuvasivat!myös!toimintaympäristön!tai!asiaI

yhteyden!osaksi!tietovirtaa!(Lin!et!al.!2008f!Albino!et!al.!1999).!

!
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Taulukko!1:!Yhteenveto!tietovirtojen!kuvauksista!

!

!

Tekijä/(
Tekijät(

Tietovirran(
toimijat(

Elementit/Osa4alueet( Tiedon(
laatu(

Kuvaus(

Lin! et! al.!
(2008)!

yksilöt! CHATAmallin!elementit!
•! tiedon!lähde!
•! tiedon!vastaanottaja!
•! tietovirtojen!mekanismit!
•! asiayhteys!
•! tulokset!

implisiittistä!
tietoa! (lääA
ketieteelA
listä)!

vuorovaikutuksessa!yksilöt!jakavat!
tietoa,! mutta! organisaatioon! uutta!
tietoa!saadaan!tietovirtojen!avulla!

Gupta! &!
CovindaraA
jan!(2000)!

organisaatiot,!
emoA! ja! tytärA
yhtiöt!

tietovirtaan!vaikuttavat!tekijät!
•! lähettävän!yksikön!tietovaraston!arvo!
•! lähettävän!yksikön!motivaatio!
•! tiedon!siirrossa!käytettävien!kanavien!monipuolisuus!
•! vastaanottavan!yksikön!motivaatio!
•! vastaanottavan!yksikön!kyky!omaksua!tietoa!

implisiittistä!
tietoa(

tietovirran! esteet! ja! mahdollistajat!
voivat! vaikuttaa! tietovirtoihin! kaikA
kien!viiden!tekijän!kautta!

Nissen!
(2002)!

yksilö,! ryhmä,!
organisaatio,!
organisaation!
ulkopuoliset!
toimijat!

neliulotteinen!vektorimalli!koostuu!!
•! Nonakan!(1994)!tiedon!luonnin!–mallista!
•! tietojohtamisen!elinkaariAmallista!
•! ajasta!
!

implisiittistä!
ja!eksplisiitA
tistä!tietoa!

laajennettu! tietovirtojen!malli! visuA
alisoi! organisaation! tietovirtoja,!
jotta!tiedon!siirtymistä!voidaan!keA
hittää!

Mu! et! al.!
(2008)!

organisaatiot,!
yksilöiden!vuoA
rovaikutus!
muodostaa!soA
siaalisen! pääA
oman!!

tiedon!virtaamiseen!vaikuttavat!tekijät!
•! sosiaalinen!pääoma!
•! luottamus!(henkilökohtainen!ja!organisatorinen)!

!

pääosin!
eksplisiitA
tistä,! mutta!
myös!impliA
siittistä!

prosessi,! jossa! yritys! sosiaalisen!
pääomansa!avulla! toimii!vuorovaiA
kutuksessa! verkostonsa! yritysten!
kanssa! ja! saavuttamansa! luottaA
muksen!avulla!hankkii!uutta!tietoa,!
jonka!parantaa!yrityksen!kykyä!inA
novoida.!

Albino!et!al.!
(1999)!

yksilöitä! ja! ykA
silöistä!koostuA
via! organisaaA
tioita!

tiedon!siirron!komponentit!
•! toimijat!
•! asiayhteys!
•! sisältö!
•! media!

implisiittistä!
tietoa,! tieA
tämystä!

tiedon!siirto!on!onnistunut!jos!vasA
taanottaja!on!sisäistänyt!uuden!kyA
vyn.!
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2.4! Tietovirtojen!johtaminen!

!
Organisaation!tieto!ja!tietämys!tunnustetaan!laajasti!arvokkaaksi!organisaatioiden!voi;

mavaraksi!(Zack,!1999)!ja!siihen!liittyvät!prosessit!tärkeiksi.!Suurten!yritysten!kyky!siir;

tää!tietoa!on!aivan!niiden!avaintoimintaa!ja!se!tulisi!turvata!hallinnollisilla!prosesseilla!

(Teece,!2000).!Organisaation!ulkopuoliset!tietovirrat!tunnustetaan!tärkeiksi!innovaati;

oiden!lähteiksi.!Tietovirtojen!käsite!ei!ole!aikaisemman!tutkimuksen!valossa!yksiselit;

teinen,!joten!tietovirtojen!johtamista!voidaan!lähestyä!monesta!eri!näkökulmasta.!!

!

Tietovirrat!voidaan!ymmärtää!tiedon!jakamisen!alakäsitteeksi,!sillä!termillä!tarkoitetaan!

niitä!konkreettisia!prosesseja,!joiden!avulla!tietoa!organisaatiossa!siirretään.!Siksi!kes;

kustelu!tietovirtojen!johtamisesta!ja!tiedon!jakamisen!johtamisesta!on!usein!päällek;

käistä.!Tässä!keskustellussa!on!usein!kyse!tiedon!virtaamisen,!siirtämisen!tai!jakami;

sen!edistämisestä!tai!tiedon!esteiden!purkamisesta.!Tietojohtamisen!aikaisemman!tut;

kimuksessa!tiedon!siirtoa!on!edistetty!kehittämällä!erityisiä!eksplisiittisen!tiedon!hake;

mistoja!(Zack,!1999,!48H!Davenport!et!al.!1998,!45H!Hansen!et!al.!1999),!organisaa;

tiokulttuuria!(Hansen!et!al.!1999)!tai!tiedon!kodifiointia!(Schulz!&!Jobe,!2001).!

!

Schulzin!ja!Joben!(2001)!mukaan!yritys!voi!hallita!tietovirtojaan!säätelemällä!tietovir;

tojen!sisältämän!informaation!kodifioinnin!astetta!ja!sitä!millaiseen!muotoon!tieto!kodi;

fioidaan.!Eksplisiittistä!tietoa!on!helpompi!siirtää!kuin!implisiittistä,!hiljaista!tietoa,!joten!

yritys!voi!parantaa!tiedon!siirtoa!organisaationsa!sisällä!kodifioimalla!tietoa!sellaiseen!

muotoon,!että!sitä!on!helppo!siirtää!ja!omaksua.!Erityisen!tärkeää!tämä!on!monikan;

sallisille!yrityksille,!joiden!yksiköt!ovat!maantieteellisesti!hajallaan.!!

!

Albino!et!al.!(1999,!56)!mukaan!ulkoisella!ja!sisäisellä!toimintaympäristöllä!on!merkit;

tävä!vaikutus!tiedon!siirtoon.!Sisäisen!toimintaympäristö!koostuu!organisaatiokulttuu;

rista,!teknisistä!kyvykkyyksistä,!asenteista!ja!arvoista!mutta!myös!kyvyistä!omaksua!ja!

siirtää!tietoa.!Tiedon!siirrolla!Albino!et!al.!(1999,!56)!tarkoittavat!tässä!yhteydessä!ni;

menomaan!implisiittisen!tiedon!muuttamista!explisiittiseksi!ja!organisaation!epämuo;

dollisen!tiedon!kodifiointia.!

!!
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Lähes!kaikki!tieto!voidaan!kodifioida,!mutta!kodifioinnin!kustannukset!saattavat!nousta!

merkittäviksi.!Myös!tiedon!asianmukainen!ylläpito!vaatii!resursseja.!Siksi!yrityksen!tu;

lee!harkita!kattavatko!kodifioinnin!ja!sen!seurauksena!parantuneen!tiedon!siirron!hyö;

dyt!kodifioinnista!aiheutuneet!kustannukset.!Tieto!voidaan!jättää!myös!tietoisesti!im;

plisiittiseen!muotoon,!jolloin!organisaatio!suojautuu!organisaatiolle!tärkeän!tiedon!ta;

hattomalta!valumista!organisaation!ulkopuolelle,!esimerkiksi!kilpailijoille.!Hiljaisella!tie;

dolla!on!myös!tärkeä!rooli!uuden!tiedon!luonnissa!ja!kodifioimaton!tieto!pysyy!helpom;

min!ajantasaisena,! kuin!esimerkiksi! staattisiin!ohjeisiin! kodifioitu! tieto.!Kodifiointi! tai!

tiedon!säilyttäminen!hiljaisena!ovatkin!Schulzin! ja!Joben! (2001)!mukaan!strategisia!

valintoja.!

!

Schulz!ja!Jobe!(2001)!jäsentävät!lisäksi!kodifiointiin!kaksi!erilaista!strategiaa,!kohdis;

tetun!ja!yleisen.!Kohdistetussa!strategiassa!kodifioinnin!muoto!valitaan!kodifioitavan!

tiedon!perusteella.!Jokin!tieto!voi!olla!tarkoituksenmukaisempaa!kodifioida!tekstiksi!ja!

jokin!toinen!numeroina!tai!kaavoina!asiantuntijaohjelmistoon.!Yleinen!strategia!ei!sen!

sijaan!tee!eroa!kodifioinnin!muodon!välillä,!vaan!siinä!pyritään!lisäämään!kodifioinnin!

kokonaisastetta!organisaatiossa!yleisesti.!Yleisessä!strategiassa!kodifioinnin!muodon!

valinta!ei!välttämättä!ole!tietoinen!päätös,!vaan!se!saattaa!olla!seurausta!organisaation!

muusta!ohjeistuksesta!ja!käytännöistä.!

!

Schulz!ja!Jobe!(2001)!esittävät!kodifioinnin!muodolle!kolme!erilaista!astetta!abstraktion!

mukaan.!Numeroin!ja!koodein!kodifioitu!tieto!esimerkiksi!matemaattisissa!kaavoissa,!

ohjelmissa!ja!viivakoodeissa!on!kaikkein!abstrakteinta.!Sanoina!ja!tekstinä!kirjoitettu!

tieto!muistioissa!ja!raporteissa!on!luonnollista!kieltä!ja!vähemmän!abstraktia!kuin!en;

simmäinen!aste.!Ihmisiin!ja!esineisiin,!kuten!prototyyppeihin!säilötty!kolmannen!asteen!

tieto!on!konkreettista!eli!vähiten!abstraktia!tietoa.!

!

Hansen!et!al.!(1999)!esittävät!että!tietointensiiviset!yritykset!joutuvat!tekemään!strate;

gisen!valinnan!siitä,!kuinka!he!käsittelevät!tietoa.!Heidän!mukaansa!yritys!voi!joko!ko;

difioida!tai!personoida!tietoa,!joka!on!yrityksen!tärkein!voimavara!ja!kilpailuedun!lähde.!

Tietojohtamisen!kodifiointi!strategia!tarkoittaa,!että!yritys!kodifioi!hiljaista!tietoa!ja!tal;

lentaa!sitä!tietojärjestelmiin,!joista!sitten!tietoa!hyödynnetään!tarpeen!mukaan.!Perso;

nointi!strategia!tarkoittaa,!että!hiljaisen!tiedon!annetaan!kumuloitua!asiantuntijoihin!ja!
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panostaa!heidän!väliseen!kommunikaatioon!siten!että!koko!organisaatio!voi!siitä!hyö;

tyä.!!

!

Organisaation!ulkopuolelta!tuleva!informaatio!tulee!usein!organisaation!tiedon!havain;

nointiin! ja! jakeluun! erikoistuneiden! asiantuntijoiden! kautta.! Kommunikointikanavia!

suunniteltaessa! tulisi! huomioida!asiantuntijuuden!sijoittuminen!organisaatiossa! (Co;

hen!&!Levinthal,!1990,!132).!!!

!

Tietovirrat!voivat!myös!olla!satunnaisia!ja!tilapäisiä.!Esimerkiksi!nopea!teknologinen!

muutos!saattaa!aiheuttaa!tilanteen!jossa!ei!tiedetä!missä!organisaation!yksikössä!ul;

kopuolelta! tulevaa! tietoa! voitaisiin! parhaiten! hyödyntää! (Cohen! &! Levinthal,! 1990,!

132).!

!
Tietointensiivisillä!aloilla!liiketoiminnan!prosessit!ovat!tiukasti!kytköksissä!ja!riippuvai;

sia! tietovirroista.!Tietovirtojen!tunnistaminen! ja!optimointi! takaavat! tiedon!tehokkaan!

hyödyntämisen!organisaatiossa.!(Yoo!et!al.!2007.)!

!

Tietovirroilla!on!vuorovaikutuksen!ja!tiedon!siirron!ilmentyminä!keskeinen!rooli!palve;

lutuotannossa!ja!siksi!niitä!tulisi!johtaa!määrätietoisesti.!Tämä!edellyttää!työkaluja!ja!

mittareita,!joilla!tiedon!siirtymistä!voidaan!seurata!ja!mitata.!Tietovirtojen!mittaamisen!

lähtökohta!on!keskeisten!aineettomien!resurssien!ja!niitä!kerryttävien!tietovirtojen!tun;

nistaminen.! Tietovirtojen! avulla! nämä! resurssit!muuttuvat! toisiksi! aineettoman! pää;

oman!muodoiksi!tai!niiden!kautta!organisaatio!hyödyntää!resurssejaan.!(Lönnqvist!et!

al.!2010.)!!

!

Tietointensiivisissä!organisaatioissa!tieto!on!tärkeä,!strateginen!ja!vaikeasti!johdettava!

resurssi.! Resurssin! moniselitteisyys,! sosiaalinen! monimutkaisuus! ja! omaleimainen!

arvo!vaativat!organisaatiolta!erityistä!johtamisstrategiaa.!(Ordónes,!2004,!105.)!

!

Tietovirtojen!johtaminen!on!organisaatiolle!aikaisemman!kirjallisuuden!perusteella!ko;

konaisvaltainen!prosessi.!Tietovirtojen!moninaisten!ilmentymien!perusteella!voidaan;

kin!todeta,!etteivät!tietovirrat!eivät!ole!yksittäinen!johtamistoiminto.!!

!
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!

2.5! Tietovirtojen!esteet!

!

Tietovirtojen!esteitä!voidaan!hakea!tiedon!siirron!tai!vielä!yleisemmin!tietojohtamisen!

esteistä.!Vashisth!et!al.!(2010)!jäsentää!tutkimuksessaan!tietojohtamisen!ja!tietovirto;

jen!esteet!ja!mahdollistajat!(facilitators)!yksilöllisiin,!sosio;organisaationaalisiin!ja!tek;

nologisiin!kokonaisuuksiin.!Kokonaisuudet!voivat!esiintyä!tietojohtamisen!eri!proses;

seissa!kuten!tiedon!kokoamisessa!tai!uuden!tiedon!luomisessa.!!

!

Tietovirtojen!esteitä!yksilön!näkökulmasta!ovat!ajan!puute!vuorovaikutukseen!ja!tiedon!

jakamiseen,!pelko!siitä,!että!tiedon!jakaminen!vaarantaa!työntekijän!aseman,!huonot!

valmiudet!suulliseen!ja!kirjalliseen!kommunikointiin!sekä!motivaation!puute!vastaanot;

taa!ja!jakaa!tietoa.!(Vashisth,!2010.)!

!

Sosio;organisaationaalisten!prosessien!esteet!ovat!Vashisthin!(2010)!mukaan!huono!

johtajuus,!kannuste;!ja!tunnustusjärjestelmien!puute!sekä!organisaatiokulttuuri,!joka!ei!

tue!yhteistyötä!ja!tiedon!jakamista.!!

!

Teknologian!näkökulmasta!esteitä!ovat!tietojärjestelmien!ja!–prosessien!puutteellinen!

integraatio,!teknisen!tuen!puute,!epärealistiset!odotukset!teknologiaa!kohtaa!sekä!kou;

lutuksen!puute!uusien!järjestelmien!ja!prosessien!kohdalla.!!Vashisthin!(2010)!esteiden!

luokittelussa! ja! tietovirtojen! rakenteessa!on!selviä!yhtymäkohtia.!Molemmista! löytyy!

toimijat,!media!ja!asiayhteys!tai!toimintaympäristö.!!!

!

Kivisen! (2008,!81)!mukaan!virheiden!käsittely!on! tärkeä! tiedon! jakamista!edistävän!

kulttuurin!piirre.!Terveydenhuollossa,!jossa!toimijoiden!täytyy!tasapainoilla!elämän!pe;

rimmäisten!kysymysten!kanssa,!vallitsee!virheettömyyden!vaatimus.!Terveydenhuol;

lon!henkilöstön!virhe!saattaa! johtaa!peruuttamattomaan!vahinkoon! tai! jopa!potilaan!

kuolemaan.!Virheitä!pelätään!ja!niitä!ei!haluta!käsitellä! julkisesti! ja!avoimesti.!Tämä!

vaikeuttaa!tiedon!siirtoa!ja!organisaation!oppimista.!

!
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Muita!tiedon!siirtämistä!hidastavia!terveydenhuollon!piirteitä!ovat!Kivisen!(2008)!mu;

kaan!lainsäädännön!vahva!rooli,!joka!vahvistaa!toiminnan!byrokraattista!luonnetta,!ter;

veydenhuollon! johtajien! ja! työntekijöiden!kokema!epäluottamus!poliittisiin!päättäjiin,!

toiminnan!julkisuus,!jolloin!virheitä!ja!ongelmia!käsitellään!organisaation!ulkopuolella!

provokatiivisesti!sekä!professioajattelu,!jossa!valta!keskittyy!omaa!tilaansa!puolusta;

ville!asiantuntijoille!sen!sijaan,!että!asiantuntijuudet!tekisivät!yhteistyötä!yli!hierarkiara;

jojen.!

!

Davenportin! ja!Prusakin! (1998,!97)! tunnistavat!erityisesti! organisaatiokulttuurin!piir;

teitä,!jotka!aiheuttavat!kitkaa!tiedon!siirrossa.!Luottamus!siihen,!että!uusi!tieto!on!ai;

kaisempaa!ylivertaisempaa!helpottaa!uuden!tiedon!omaksumista.!Yhteinen!kieli!ja!sa;

nasto!auttavat!tiedon!siirron!osapuolia!ymmärtämään!toisiaan,!mikä!on!edellytys!luot;

tamuksen!syntymiselle!ja!tiedon!siirrolle.!Yhteinen!kieli!ei!tarkoita!vain!puhuttua!kieltä,!

mutta!myös! tietyn! toimialan! tai! koulutuksen!sanastoa.!Näin!ollen! ihmisten!erilainen!

toimintakulttuuri,!kieli!ja!niistä!seuraava!luottamuksen!puute!ovat!tiedon!siirron!esteitä.!

(Davenport!&!Prusak,!1998,!99.)!

!

Implisiittinen,!hiljainen!tieto!on!usein!sitoutunut!työntekijöihin!ja!heidän!työtapoihinsa!

niin!tiukasti,!ettei!tietoa!voida!kääntää!eksplisiittiseksi,!helpommin!siirrettävään!muo;

toon.!Tiedon!siirto!vaatii!tällöin!tiedon!siirtoon!osallistuvien!fyysisen!tapaamisen.!Ihmis;

ten!epämuodollinen!tapaaminen!esimerkiksi!toimistojen!kahvihuoneissa!tai!vesiauto;

maateilla!tulisikin!ymmärtää!tärkeäksi!osaksi!ihmisten!työtä!ja!tietojen!siirtoa.!Tuotta;

van!työn!kapea!määrittely!ja!työntekijöiden!epämuodollisen!vuorovaikutuksen!vähek;

syminen!ovat!esteitä!tiedon!siirrolle.!(Davenport!&!Prusak,!1998,!100.)!

!

Tiedon!siirron!esteenä!voi!olla!myös! tieto! itsessään.!Tietoa!arvioidaan!merkittävästi!

sen!perusteella,!keneltä!tieto!saadaan.!Tämä!haittaa!tiedon!liikkumista,!jos!tiedon!läh;

teitä!arvioidaan!vain!aikaisemman!suoriutumiskyvyn!perusteella.!Tiedon!sisältö!jää!täl;

löin!huomioimatta!ja!arvostus!kasaantuu!vanhoille!saavutuksille.!Ilmiö!saattaa!toimia!

myös!toisin!päin!jolloin!organisaatiossa!voi!elää!uskomus,!että!tieto!on!etuoikeutettua!

vain! tietyille! ryhmille,! eli! vallalla! on! ei;keksitty;täällä! (not;invented;here)! syndrooma!

(Davenport!&!Prusak,!1998,!101.)!!

!
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Tiedon!siirto!koostuu!tiedon!lähettämisestä!ja!sen!vastaanottamisesta.!Davenportin!ja!

Prusakin!(1998,!101)!mukaan!tiedon!siirron!tarkoitus!on!parantaa!organisaation!kykyä!

tehdä!asioita.!Siksi!tiedon!oleminen!pelkästään!saatavilla!ei!riitä,!vaan!tieto!tulee!omak;

sua!ja!sen!tulee!johtaa!käyttäytymisen!muutokseen.!On!kuitenkin!varsin!yleistä,!että!

vaikka!tietoa!siirretään!ja!omaksutaankin,!niin!sitä!ei!kuitenkaan!sovelleta!käytäntöön.!

Kivisen!(2008)!tavoin!myös!Davenport!ja!Prusak!(1998)!tunnistavat!tiedon!siirtoa!hait;

taavaksi!elementiksi!suvaitsemattomuuden!virheitä!tai!avunpyyntöjä!kohtaan.!

!

Lin!et!al.!(2008)!tutki!terveydenhuollon!organisaatiossa!lääketieteen!tietovirtoja!kliini;

koiden!välillä.!Heidän!mukaansa!tietovirtojen!esteet!voidaan!jakaa!CHAT;mallin!mu;

kaisesti!viiteen!kategoriaan.!Tiedon!lähettäjästä!johtuvat!esteet!liittyvät!siihen,!ettei!tie;

don!jakaja!halua!luopua!tiedostaa,!koska!se!saattaa!vähentää!hänen!arvovaltaansa!tai!

kilpailukykyään!verrattuna!muihin!ammatinharjoittajiin.!Tehokas!tiedon!jakaminen!or;

ganisaatiossa!edellyttää,!että!ihmiset!ovat!halukkaita!jakamanaan!tietoa!organisaatios;

saan.!Tiedon!tai!kompetenssin!kokoaminen!on!vaatinut!resursseja,!joten!tiedon!jaka;

miseen! täytyy! olla! kannustimia.! Terveydenhuollossa! lääkärit! saattavat! jakaa! tietoja!

heihin!viittaavien!kollegoiden!kesken,!mutta!saattavat!olla!haluttomia!jakamana!tietoa!

kilpailevien! kliinikoiden! kanssa.! Toisaalta! tiedon! lähettäjään! ja! hänen! tietoonsa! ei!

myöskään!ehkä!luoteta.!!

!

Tiedon!vastaanottaja!voi!olla! tietovirran!este,!mikäli!häneltä!puuttuu!riittävä!kyky!si;

säistää!uutta!tietoa!tai!jos!hän!kokee!ei;keksitty;täällä!syndroomaan!(NIH,!not;inveted;

here)!(Lin!et!al.!2008,!332.).!Hyvin!samankaltainen!este!on!lääkäriprofession!erityis;

laatuinen!identiteetti,!joka!osittain!rakentuu!lääkäriprofession!ja!terveydenhuoltoa!oh;

jaavan!poliittisen!päätöksenteon!vastakkainasettelulle!(Kallio,!2015,!107).!

!

Tiedon!ominaisuuksista!johtuvilla!tietovirtojen!esteillä!Lin!et!al.!(2008)!tarkoittavat!että!

epäselvä!ja!epävalidi!tieto!hidastaa!tietovirtaa.!Jos!tiedon!ominaisuuksia!ei!ymmärretä,!

niin!sen!arvoa!ja!käyttökelpoisuutta!on!vaikea!arvioida.!Strukturoitua!eksplisiittistä!tie;

toa,!kuten!diagnooseja!ja!toimenpiteitä!on!helppoa!siirtää,!mutta!hiljaista!tietoa!on!vai;

kea!siirtää!näyttöön!perustuvassa!lääketieteessä.!!

!
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Tietovirtojen!toimintaympäristön!esteillä!Lin!et!al.!tarkoittaa!sitä!että,!tieto!ei!liiku!sel;

laisten!toimijoiden!välillä,!joilla!on!vuorovaikutuksessa!ongelmia.!Organisaatiokulttuuri!

voi!olla!sellainen,!että!sieltä!puuttuvat!tiedon!käsittelyn!mekanismit,!jotka!voidaan!jakaa!

aineellisiin! tai!aineettomiin!mekanismeihin.!Terveydenhuollossa,!kliinisen! tiedon!siir;

rossa!aineelliset!mekanismit!voivat!olla!yksikön!toimintaohjeita,!lääketieteellisiä!artik;

keleita!tai!tietojärjestelmiä.!Aineettomina!mekanismeina!toimivat!mentorointi,!kokouk;

set!ja!epämuodolliset!tilaisuudet.!Viimeisen!kategorian!eli!organisaation!esteillä!tarkoi;

tetaan!sitä,!ettei!tiedon!siirtämisestä!palkita!tai!tiedon!siirto!ei!ole!johdettua!(Lin!et!al.!

2008).!Toimintaympäristön!ja!organisaation!muodostamat!tietovirtojen!esteet!ovat!hiu;

kan!päällekkäisiä,!mutta!Lin!et!al.!(2008)!tarkoittavat!toimintaympäristöllä!ennen!kaik;

kea!teknistä!toimintaympäristöä!ja!organisaation!esteet!liittyvät!enemmän!vallitsevaan!

organisaatio;!ja!johtamiskulttuuriin.!
!

Verkostoilla!on!tärkeä!merkitys!tiedon!siirrossa!organisaatiossa.!Verkostot!koostuvat!

esimerkiksi!organisaation!yksiköiden!muodostamista!solmuista! ja!solmujen!välisistä!

siteistä.! Solmukohtien! väliset! siteet! voivat! olla! luonteeltaan! heikkoja! tai! vahvoja.!

Heikko!tai!vahva!side!ei!sellaisenaan!takaa!tehokasta!tiedon!siirtoa,!mutta!molemmilla!

on!vahvuutensa!ja!heikkoutensa.!Heikoilla!ja!vahvoilla!siteillä!on!merkitystä!siirrettävän!

tiedon!sisällön!ja!ominaisuuksien!kannalta.!Kun!huomioidaan!tiedon!etsimiseen!ja!siir;

tämiseen!kuluva!aika,!niin!Hansenin!mukaan!organisaation!yksiköiden!välillä!komplek;

sinen!tieto!liikkuu!parhaiten!vahvojen!siteiden!kautta,!mutta!yksinkertaisempi!eksplisiit;

tisempi!tieto!liikkuu!parhaiten!heikkojen!siteiden!kautta.!Kun!tiedon!etsimiseen!on!käy;

tettävissä!vain!rajallisesti!resursseja!ja!tiedon!ollessa!yksikertaista,!voi!raskaasti!yllä;

pidettävä!vahva!side!olla!rasite!ja!este!tiedon!siirrolle.!(Hansen,!1999,!105.)!

!

Parvianen! et! al.! (2005)! pohtii! erityisesti! terveydenhuollon! johtamistiedon! ongelmia.!

Heidän!mukaansa!ongelmat! voidaan! jakaa!neljään! luokkaanH! absoluuttiseen! tiedon!

puutteeseen,!tiedonkulun!esteisiin,!kyvyttömyyteen!analysoida!olemassa!olevaa!tietoa!

ja!kyvyttömyyteen!hyödyntää!analyysin!tuottamaa!tietoa.!Kahden!ensimmäisen!luokan!

voidaan!ajatella!liittyvät!tiedon!keräämiseen!ja!kahden!seuraavan!tiedon!käyttäjiin.!!

!

Parviainen!et!al.!(2005)!pohtivat!johtamistiedon!ongelmia!myös!muista!näkökulmista.!

Informaation!epäsymmetria!on!tietoon!liittyvä!ongelma!ja!sillä!tarkoitetaan!tilannetta,!
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jossa!kahdella!samaan!prosessiin!osallistuvalla!toimijalla!on!erilaista!tai!eri!määrä!tie;

toa.!Tällöin!osapuolet!eivät!välttämättä!pysty!toimimaan!kokonaisuuden!kannalta!ra;

tionaalisesti.!Informaation!epäsymmetriaa!voi!ilmetä!terveydenhuollon!organisaatiossa!

esimerkiksi!silloin!kun,!lähettävä!yksikkö!ei!tiedä!tutkivan!yksikön!vaatimuksia!ja!tar;

peita,!tieto!jää!esimiestasolle,!ohjeistukset!laaditaan!niin!monimutkaisiksi!ja!vaikealu;

kuisiksi!että!ihmiset!eivät!tutustu!niihin,!ei!tiedetä!kenen!vastuulla!on!tiedottaa!muutok;

sista,!ei!tiedetä!mistä!tietoa!saadaan,!päätöksenteko!on!hidasta!ja!moniportaista,!tie;

tojärjestelmät!eivät!keskustele!keskenään,!on!epäluottamus!tietojärjestelmien!tuotta;

maan!tietoon!tai!lähetteet!ovat!puutteellisia.!

!

Parviaisen!et! al.! (2005)!mukaan! terveydenhuollon!organisaatiossa! keskijohdolla! on!

tiedon!hyödyntämisessä!tärkeä!rooli.!Ongelma!on,!että!keskijohdolla!eli!ylilääkäreillä!

ja!osastonhoitajilla!on!kohtuuttoman!suuri!vastuu!ylimmän!johdon!vaatiman!tiedon!ke;

ruusta,!jolloin!tietoa!ei!jakseta!kerätä!ja!käyttää!omiin!tarkoituksiin.!Organisaation!kes;

kijohdolla!tulisi!olla!valta!ja!vastuu!käytännön!toiminnan!ylläpitämisessä,!jolloin!johta;

mistieto! tulisi!olla!erityisesti!keskijohdon!käytettävissä!päivittäisen! toiminnan!organi;

sointiin,! resursointiin! ja!ohjaukseen.!Tällöin!ylin! johto!pystyisi!keskittymään!strategi;

seen!suunnitteluun!ja!päätöksentekoon.!

!

Kolmantena!johtamistiedon!ongelmana!Parviainen!et!al.!(2005)!mainitsee!sen!käytet;

tävyyden!päätöksenteossa.!Käytettävyydellä!tarkoitetaan!tiedon!luotettavuutta,!help;

poutta!ja!vertailtavuutta.!Tiedon!luotettavuutta!voidaan!arvioida!edelleen!validiteetin!ja!

reliabiliteetin!avulla.!Validiteetilla!tarkoitetaan!sitä,!että!mitataanko!oikeita!asioita!ja!re;

liabiliteetilla!puolestaan!sitä,!että!kuvaako!valittu!mittari!mitattavan!ilmiön!todellista!asi;

antilaa.!

!

Seuraavana!johtamistiedon!ongelmana!Parviainen!et!al.!(2005)!mainitsee!päätöksen;

tekijän!kyvyn!analysoida!tietoa!ja!hyväksikäyttää!analyysin!tuloksia!päätöksenteossa.!

Saatavilla!olevan!tietomäärän!eksponentiaalinen!kasvu!ei!nosta!tehokkuutta!tai!tuotta;

vuutta!samassa!suhteessa,!ellei!tietoa!osata!analysoida!ja!hyödyntää.!!Päätöksente;

kijän! ominaisuuksiin! liittyy! epärationaalisuus.! Päätöksentekijällä! on! ei! ole!mahdolli;
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suutta!saada!kaikkea!olennaista!informaatiota!päätöksenteon!hetkellä.!Lisäksi!päätök;

sentekijöillä!on!erilaiset!kyvyt!hyödyntää!informaatiota!eli!tulkintaan!ja!ymmärtämiseen!

tarvittava!tieto!vaihtelee.!

!!

Aikaisemman!tutkimuksen!perusteella!voidaan!todeta,!että!tiedon!siirron!esteitä!on!tut;

kittu!yksittäisinä!ilmiönä!ja!organisaation!toimintoina,!mutta!niitä!on!myös!pyritty!luokit;

telemaan.!Tietovirtojen!esteiden!luokittelu!perustuu!pitkälti!tiedon!siirron!toimijoihin!eli!

toisin!sanoen! tietovirran!rakenteisiin.!Esteitä! liitetään!yksittäisiin! toimijoihin! ja! tiedon!

siirrossa!käytettävään!mediaan!puhumalla!yksilöllisistä,!tiedon!lähettäjistä!tai!vastaan;

ottajista! johtuvista! esteistä! tai! tietojärjestelmistä! johtuvista! esteistä! (Vashisth! et! al.!

2010H!Lin!et!al.!2008H!Davenport!&!Prusak!1998).!Toisaalta!voidaan!viitata!tietoon!it;

sessään,!jolloin!puhutaan!tiedon!ominaisuuksista!tai!tiedon!arvostamisesta!johtuvista!

esteistä!(Lin!et!al.!2008H!Davenport!&!Prusak!1998).!Merkittävä!osa!esteistä!liittyy!kui;

tenkin!toimintaympäristöön!tai!organisaatiokulttuuriin!(Vashisth!et!al.!2010H!Lin!et!al.!

2008H!Davenport!&!Prusak!1998H!Kivinen!2008).!
! !
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3" TIETOVIRRAT"TERVEYDENHUOLLOSSA"

!

Tietointensiivisessä!organisaatiossa!tietoa!liikkuu!paljon!ja!toimijoiden!verkostosta!on!

löydettävissä!monenlaisia! tietovirtoja.! Tämän! kappaleen! tarkoitus! on! aikaisempaan!

kirjallisuuteen!nojaten!määrittää!ne!keskeiset!tietovirrat,!joiden!avulla!terveydenhuollon!

organisaatiota!johdetaan.!Tässä!määrittelyssä!nojaudutaan!erityisesti!kolmeen!tervey;

denhuollon!organisaation!ominaispiirteeseen.!Ensinnäkin!terveydenhuollon!organisaa;

tioita!ohjataan!informaatiovirroilla,!jotka!luovat!perustan!organisaation!sisäisille!tieto;

virroille!(Laihonen,!2009).!Terveydenhuollon!organisaatio!on!myös!palveluntuotanto;

organisaatio!(Lillrank!&!Venesmaa,!2010)!ja!asiantuntijaorganisaatio!(Seppänen;Jär;

velä!&!Juth,!2003H!Parviainen!et!al.!2005).!Nämä!kolme!erityispiirrettä!tarjoavat!erityi;

sesti!johtamisen!näkökulmasta!laajan!teoriapohjan,!mutta!tässä!tutkimuksessa!näkö;

kulmia!hyödynnetään!erityisesti!tietovirtojen!sisällön!määrittelyssä.!!

!

Suomalaisessa!alueellisessa!terveydenhuollossa!tehdään!päätöksiä!monella!tasolla.!

Päätöksiä!tekevät!niin!poliitikot,!kuin!terveydenhuollon!ammattilaisetkin.!Päätöksente;

kijöillä!voi!olla!myös!kaksinainen!rooli.!Poliittiset!päätöksentekijät!edustavat!toisaalta!

asiakkaita!eli!kunnan!asukkaita,!mutta!toisaalta!omistajan!roolissa!ohjaavat!palvelun!

tuottajaa,!kuten!sairaanhoitopiiriä!(Simonen!et!al.!2009,!184).!Tämä!asetelma!saattaa!

muuttua!lähitulevaisuudessa!sosiaali;!ja!terveydenhuollon!rakenteellisten!uudistusten!

myötä.!Myös! lääkäreillä!voi!olla!useampi!rooli.!Päivisin!he!edustavat! julkista!tervey;

denhuoltoa!ja!virka;ajan!ulkopuolella!he!voivat!työskennellä!yksityisellä!sektorilla.!(Si;

monen!et!al.!2009,!184.)!

!

Päätöksentekijän!toiminnassa!korostuu!konteksti!ja!ammattiryhmän!vallitsevat!käyttäy;

tymisnormit.!Uutta!tietoa!arvioidaan!osana!organisaation!todellisuutta,!mutta!sitä!arvi;

oidaan!myös!oman!ammatti;identiteetin!näkökulmasta.!Tästä!syystä!odotukset!ja!pää;

töksenteon!painopisteet!ovat!moninaiset.!Tämä!vaikeuttaa!yhtenäisten!tietotarpeiden!

määrittämistä!ja!kehittämistä.!(Simonen!et!al.!2009,!185.)!

!

!

!
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3.1! Informaatio;ohjaus!

!

Hiironniemen!(2005)!mukaan!valtio!ohjaa!kuntia!säädösohjauksen,!resurssiohjauksen!

ja!informaatio;ohjauksen!avulla.!Ohjaus!muodostaa!vuorovaikutustilanteen!valtion!ja!

kuntien!välille.!Neuvonta,! koulutus,!neuvottelut,! sopimukset,! tilastot! ja! vertailut!ovat!

informaatio;ohjauksen!muotoja.!

!

Ohjauksen!vastaanottajan,!kunnan!tehtävä!on!sovittaa!eri!tahoilta!tuleva!ohjaus!ja!lain;

säädäntö!kunnan!toimintaympäristön!kanssa.!Informaatio;ohjaus!tarkoittaa!tiedon!ja;

kamista,!koulutustilaisuuksien!järjestämistä!ja!suositusten!antamista.!Valtion!eri!hallin;

nonaloilla! on! erilaisia! informaatio;ohjauksen! tapoja! ja! yksityiskohtia! hallinnonalojen!

tarpeista! riippuen.! Sosiaali;! ja! terveysministeriön! hallinnonalan! informaatio;ohjauk;

seen,!alan!tiedonvälitykseen,!sekä!tutkimus;!ja!kehittämistoimintaan!liittyy!vahvasti!mi;

nisteriön!alainen!tutkimus;!ja!kehittämislaitos.!Terveyden!ja!hyvinvoinnin!laitos!(THL)!

on!alansa!tilastoviranomainen,!joka!palvelee!valtion!ja!kuntien!päättäjiä,!alan!toimijoita,!

järjestöjä,!tutkimusta!ja!kansalaisia.!(Valtionvarainministeriö,!2014.)!

! !

Tietovirtojen!käsitettä!on!tarkasteltu!monesta!näkökulmasta!myös!suomalaisen!tervey;

denhuollon!piirissä.!Myllärniemi!et!al.!(2012)!tarkoittaa!tietovirralla!hyvin!yksityiskoh;

taista!prosessia,! jossa! kliinistä! tietoa! siirretään! terveydenhuollon! toimintayksiköiden!

välillä.!Laihonen!(2009H!2014)!rinnastaa! tietovirrat!kokonaisten! tuottajaorganisaatioi;

den!informaatio;ohjaukseen.!Laihosen!määritelmän!mukaan!tietovirta!voi!sisältää!da;

taa,!informaatiota!tai!tietoa.!Hän!näkee!tietovirran!päätöksentekoa!ja!johtamista!tuke;

vana!dynaamisena!prosessina!(Laihonen!2014).!

!

Laihosen!(2009H!2014)!mukaan!alueellinen!terveysjärjestelmä!on!osa!valtakunnallista!

terveysjärjestelmää.!Hän!jakaa!alueellisen!terveysjärjestelmän!tietovirrat!valtakunnal;

liseen!informaatio;ohjaukseen!ja!alueelliseen!informaatio;ohjaukseen.!Alueellinen!in;

formaatio;ohjaus!pitää!sisällään!myös!alueorganisaation!sisäiset!tietovirrat!eli!sisäisen!

ohjausinformaation!(Kuva!5).!

!
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!
Kuva!5:!Alueellisen!terveysjärjestelmän!tietovirrat!(mukaillen!Laihonen,!2009,!171).!

!

Laihosen!(2014,!5)!mukaan!ylätason!tietovirtojen!luokittelua!voidaan!edelleen!tarken;

taa!analysoimalla!tietovirran!toimijoita!ja!sisältöä!(Taulukko!2).!Laihosen!(2009H!2014)!

esittämässä!mallissa!tietovirrat!ovat!kaksisuuntaisia!kaikilla!tasoilla.!Kaksisuuntaisuu;

della!Laihonen!tarkoittaa,!että!vaikka!mallin!tietovirrat!kuvaavat!ohjausinformaatiota,!

niin!alueellinen! terveysjärjestelmä!voi!osallistua!ohjaukseen!antamalla! lausuntoja! ja!

palautetta.!

!

Taulukko! 2:! Informaatio;ohjauksen! pää;! ja! alakategoriat! sekä! esimerkkejä! tietovir;

roista!Laihosta!mukaillen!(Laihonen,!2014,!6).!

Tietovirtojen"pääkatego>

riat"

Alakategoriat" Esimerkkejä" tietovir>

roista"

Kansallinen! informaatio;
ohjaus!

Valtionhallinnon! informaa;
tio;ohjaus!

•! Terveyspolitiikka!
•! Ministeriöiden! lin;
jaukset! ja!suosituk;
set!

•! Kansalliset!tilastot!
•! Kansalliset!arviot!

! Hallinnollinen! informaatio;
ohjaus!

•! Hallinnolliset! lin;
jaukset!

•! Yhteishankintapää;
tökset!
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•! Taloushallinnon,! ja!
henkilöstöhallinnon!
ja! tietohallinnon!
parhaat!käytännöt!

!
!

Asiantuntijaohjaus! •! Käypä! hoito;suosi;
tukset!

•! Erikoisalakohtaiset!
suositukset!

•! Lääketutkimus!
Alueellinen! informaatio;
ohjaus!

Aluehallinto! •! Kunnalliset! linjauk;
set!ja!suositukset!

•! Alueelliset! kehittä;
misprojektit!

•! Alueelliset! yhteis;
hankinnat!

! Alueellinen!kehitys! •! Alueellinen! yhteis;
työ!

•! Asiakaspalauteet!
!

! Alueellinen! toiminnanoh;
jaus!

•! Prosessitieto! poti;
lastietojärjestel;
mistä!

•! Hallinnollisten!tieto;
järjestelmien! tieto!
(henkilöstö,!talous)!

!

Kansallisessa!informaatio;ohjauksessa!valtionhallinnon!ohjauksen!voidaan!katsoa!ole;

van!vertikaalista,!kun!taas!hallinnollinen!ja!asiantuntijaohjaus!on!enemmän!vuorovai;

kutteista!ja!siten!horisontaalista.!Hallinnollisen!tiedon!siirrossa!medialla!tulee!olla!ka;

pasiteettia,! koska! tieto! on! suhteellisen!eksplisiittistä.!Asiantuntijaohjauksessa! siirre;

tään!usein!hiljaista!tietoa,!joten!käytettävän!median!tulee!tukea!tiedon!siirtoa!monipuo;

lisesti.!(Laihonen,!2014,!5.)!

!

Alueellinen!informaatio;ohjaus!on!alueorganisaation!ylimmän!johdon!ja!organisaation!

omistajien!eli!alueen!kuntien!välistä!tiedon!siirtoa.!Samalla!maantieteellisellä!alueella!

toimiminen! ja! vuosien! aikana! kumuloitunut! luottamus! tekevät! aluehallinnon! tietovir;

roista!vuorovaikutteisempia,!kuin!kansallinen!informaatio;ohjaus.!Alueellisen!kehittä;

misen!tietovirrat,!jotka!ovat!kehitetty!juuri!tämän!alueen!erityispiirteet!huomioiden,!ovat!

erittäin!tärkeitä!tietorakenteiden!perusteita.!Ne!määrittelevät!ne!lähestymistavat!ja!me;
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netelmät!joilla!aluetta!voidaan!johtaa!taktisesti.!Samalla!ne!pitkälti!määrittelevät!alu;

eellisen! terveysjärjestelmän! johdon! ja! keskeisten! toimintayksiköiden! tietotarpeet! ja!

painopistealueet.!(Laihonen,!2014,!5.)!

!

Terveydenhuollon! johtamiselle! keskeisten! tietovirtojen! määrittely! voidaan! aloittaa!

myös!kontekstin!sisältä.!Sairaanhoitopiirien!johtajat!ry:n!hallitus!julkaisi!vuonna!2010!

raportin!(Salomaa!et!al.!2010),!jonka!tarkoitus!oli!määritellä!keskeiset!sairaanhoitopiirin!

johtamisessa!tarvittavat!tiedot!ja!selkeyttää!tilastoinnin!työjakoa!sairaanhoitopiirien!ja!

kansallisten!sidosryhmien!välillä.!Raportissa!määritellään!tietotuotannon!keskeiset!toi;

mijat! ja!niiden!roolit,! tiedon!sisältöä!ja!aikatauluja!sekä!otetaan!kantaa!tietojärjestel;

mien!kehittämiseen.!Voidaankin!sanoa,!että!raportti!määrittelee!keskeisiä! tietovirran!

elementtejä!eli!tiedon!lähettäjän,!vastaanottajan,!sisällön,!välineen!ja!itsessään!kon;

tekstin.!!

!

Raportissa!kutsutaan!sairaanhoitopiirin! johtamisessa!tarvittavia!keskeisiä!tietoja!joh;

don!kärkitiedoiksi.!Kärkitiedot!ryhmiteltiin!raportissa!yhteentoista!kokonaisuuteen:!

•! Kysyntä!

•! Tuotanto!

•! Palveluiden!saatavuus!/!Hoitoon!pääsy!ja!oikea;aikaisuus!

•! Laatu!

•! Voimavarat!

•! Talous!

•! Energia!ja!jätteet!

•! Tuottavuus!ja!kilpailukyky!

•! Opetus!ja!tutkimus!

•! Sairaanhoitopiirin!alueen!tietoja!

•! Sairaanhoitopiireille!Tärkeitä!yleisiä!tietoja!

!

Jokainen!asiakokonaisuus!sisältää!lisäksi!lukuisia!alakohtia!ja!tarkennuksia.!Seuratta;

vien!asioiden!moninaisuus!on!tyypillistä!julkiselle!palvelutuotanto;organisaatiolle.!Jul;

kiset!terveydenhuollon!organisaatiot!eroavat!monella!tavoin!yksityisistä!terveydenhuol;

lon!organisaatioista.!Politiikan!ja!lainsäädännön!vahva!rooli!julkisten!organisaatioiden!
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toiminnassa! vahvistaa! niiden! toiminnan! byrokraattisuutta! erilaisilla! julkisuus;,! tilas;

tointi;,! raportointi;! ja!seurantavelvoitteilla.!Julkisen!organisaation!erityispiirteeksi!kat;

sotaan!tavoitteiden!moninaisuus!ja!niiden!ristiriitaisuus!(Kivinen,!2008,!80H!Niiranen,!

2003,!327).!

!

Parviainen!et!al.!(2005)!mukaan!terveydenhuollon!keskijohdolla!on!keskeinen!rooli!

johtamistiedon!hyödyntäjänä.!Heidän!mukaansa!keskijohdolla!tulisi!olla!valta!ja!vas;

tuu!operatiivisen!toiminnan!ylläpitämisestä,!jolloin!organisaation!yli!johto!pystyisi!kes;

kittymään!strategiseen!suunnitteluun!ja!päätöksentekoon.!Parviainen!et!al.!korosta;

vat!keskijohdon!roolia!nimenomaan!tiedon!hyödyntäjinä,!sillä!tiedon!keruu!ja!analy;

sointi!ei!voi!olla!päätehtävä!kiireisille!ylilääkäreille!ja!osastonhoitajille.!Parviaisen!et!

al.!mukaan!hyvin!määritellyt!ja!ylläpidetyt!tietojärjestelmät!tuottavat!reaaliaikaista!ja!

objektiivista!tietoa.!Johtamistieto!voidaan!heidän!näkemyksensä!mukaan!jakaa!abso;

luuttiseen!ja!suhteelliseen!tietoon!sekä!taloushallinnon!tuottamaan!tietoon.!!Absoluut;

tinen!tieto!on!sinällään!informatiivista,!mutta!ennen!kaikkea!se!luo!pohjan!suhteelli;

selle!tiedolle!ja!tilastollisille!tunnusluvuille.!Keskijohdon!tarvitsema!absoluuttinen!tieto!

on!suoritteiden!lukumääriä,!yksikön!käytössä!olevien!laitteiden!lukumääriä,!yksikön!

käytössä!olevien!tilojen!lukumääriä,!henkilöstön!ja!toteutuneiden!työtuntien!lukumää;

riä!sekä!yksikkökohtaisten!jonojen!pituuksia.!Edellä!mainittuja!tietoja!suhteellisesti!

analysoimalla!saadaan!tilojen!ja!laitteiden!käyttöasteita!sekä!yksikön!tekemien!tutki;

muksien!sekä!sen!hallussa!olevien!resurssien!suhdelukuja.!Taloushallinnon!tuottama!

johtamistieto!on!suoritteiden!keskimääräisiä!kustannuksia,!suoritteista!saatu!hinta!

sekä!taloudellinen!tulos!osaston,!yksikön!tai!sairaalan!tasolla.!Parviaisen!et!al.!(2005)!

tarkoittama!johtamistieto!voidaan!nähdä!Laihosen!esittämässä!informaatio;ohjauksen!

kategorisoinnissa!osana!alueellista!informaatio;ohjausta!ja!erityisesti!alueellista!toi;

minnanohjausta.!

!

3.2! Asiantuntijaorganisaatio!

!

Terveydenhuollon!organisaatioilla!on!eräitä!asiantuntijaorganisaation!piirteitä.!Tervey;

denhuollon!organisaatiossa!tiedolla!ja!osaamisella!on!suuri!merkitys!ja!työn!tuloksia!eli!
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terveyshyötyä!on!vaikea!mitata.!Toisaalta!terveydenhuollon!organisaatiorakenteet!ei;

vät!ole!asiantuntijaorganisaatioille!tyypillisen!matalia,!vaan!usein!hierarkkisia.!(Lönn;

qvist!et!al.!2006,!12.)!

!

Asiantuntijaorganisaatiolle!on!tyypillistä!pitkälle!koulutettu!henkilöstö,!palveluiden!tuot;

taminen!ja!kehittäminen,!suuri!riippuvuus!ihmisistä!ja!tietopääoman!ratkaiseva!osuus!

kokonaispääomasta.!(Seppänen;Järvelä!&!Juth,!2003.)!

!

Toisin! kuin! tyypillisessä! hierarkkisessa! organisaatiossa,! asiantuntijaorganisaatiossa!

valta!työn!tekemisen!suhteen!ei!ole!organisaation!ylimmillä!tasoilla,!vaan!työtä!suorit;

tavilla!asiantuntijoilla.!Työn!johtaminen!perustuu!tällöin!asiantuntijoiden!kollegiaalisuu;

teen! ja!ammattietiikkaan.!Terveydenhuollon! toimintaympäristö!on!kuitenkin!muutok;

sessa!ja!yksilökeskeinen!asiantuntijuus!on!muuttumassa!kohti!kollektiivista!asiantunti;

juutta,!jossa!eri!ammattiryhmien!väliset!rajat!ylitetään.!(Kivinen,!2008,!82;83.)!!

!

Asiantuntemuksen!ja!ammattimaisen!johtamisen!yhdistäminen!on!asiantuntijaorgani;

saation!johtamisen!perusongelma.!Substanssia!tuntematon!johtaja!ei!voi!johtaa!asian;

tuntijaorganisaatiota!(Parviainen!et!al.!2005,!50H!Kallio,!2015,!108H!Viitanen!2006,!87).!

Terveydenhuollon!organisaation!johtaminen!on!tasapainoilua!tuloksellisuuden!ja!itse;

näisesti!toimivien!asiantuntijoiden!välillä!(Parviainen!et!al.!2005,!53).!Monialaisten!asi;

antuntijoiden!koordinointi!ei!ole!sairaalan!kaltaisen!asiantuntijaorganisaation!ainoa!on;

gelma,!vaan!suuremman!ongelman!muodostaa!asiantuntijoiden!poikkeuksellisen!itse;

näinen! rooli.!Niukoista! resursseista!kilpailevat,!omaa!etuaan!optimoivat! toimijat!vai;

keuttavat!resurssien!tehokasta!allokointia!(Parviainen!et!al.!2005,!54).!Resurssien!al;

lokointipäätökset! ovat! erityisesti! palveluorganisaatiossa! tärkeitä.! Palveluorganisaa;

tiota!käsitellään!tutkimuksessa!myöhemmin.!

!

Terveydenhuollon!organisaatioiden!johtajien!tietotarpeet!ovat!moninaisia.!Esimerkiksi!

sairaalan!keskijohtoon!kuuluvan!lääkärin!tulee!osata!johtaa!klinikkaansa!taloudellisesti!

ja!tehokkaasti,!kehittää!moniammatillista!henkilöstöään!ja!olla!oman!kliinisen!erikois;

alansa!asiantuntija.!Johtavassa!asemassa!oleva! lääkäri! joutuu!tekemään!päivän!ai;

kana!hyvin!erilaisia! ja!–! tasoisia!päätöksiä,! joten!hänen! tietotarpeensakin!vaihtelee!
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(Viitanen!et!al.!2006,!87).!Lääkärit!nojaavat!toiminnassaan!hoitajia!enemmän!ekspli;

siittiseen,! tieteelliseen! ja!kliiniseen! tietoon.!Hoitajat! toiminnassa!korostuu!enemmän!

luottamus!auktoriteeteihin,!hiljainen!tieto!ja!osaaminen!(Kivinen,!2008,!197).!

!

Erikoissairaanhoidon!johtajien!tietotarpeet!vaihtelevat!organisaation!sisällä.!Mitä!kor;

keammalla!organisaatiossa!ja!kauempana!kliinisestä!työstä!johtaja!on,!sitä!enemmän!

he!hyödyntävät!vaikuttavuustietoa!ja!noudattavat!strategiaa!päätöksissään!(Simonen!

et!al.!2011,!808).!Lääkäreiden!keskeisimmät!tiedon!lähteet!ovat!oma!ammatillinen!ko;

kemus! sekä! virallinen! terveydenhuollon! ohjeistus! ja! lainsäädäntö.! Perusterveyden;

huollon!lääkärit!tukeutuvat!oman!organisaationsa!tietoon!ja!ohjeistukseen!enemmän!

kuin! erikoissairaanhoidon! lääkärit,! joiden!päätöksenteon!perusteissa! korostuvat! tie;

teellinen!tutkimus!ja!näyttöön!perustuva!todistelu!(Viitanen!et!al.!2006,!89).!

!

Vaikka!käytettävissä!oleva!tiedon!määrä!on!valtava,!sosiaali;!ja!terveydenhuollon!joh;

tajat!käyttävät!tietoa!vain!rajoitetussa!määrin.!Uutta!tietoa!tuotetaan!nopeammin!kuin!

mitä!sitä!pystytään!sisäistämään,!joten!merkityksellisen!tiedon!tunnistaminen!on!erityi;

sen!tärkeää.!Tiedon!arvo!päätöksenteon!tukena!riippuu!sen!sovellettavuudesta!ja!siitä!

kuinka!merkittävää!se!on!päätöksenteon!kannalta.!(Simonen!et!al.!2009,!185.)!

!

Simonen!et!al.!(2009)!mukaan!terveydenhuollon!johtajien!päätöksenteon!tiedon!läh;

teet!voidaan!jakaa!kuuteen!kategoriaan.!Organisaation!dokumentoidun!tiedon,!kunnal;

lisen!tiedon,!julkaistun!tutkimustiedon,!kansallisen!tiedon,!ammatillisen!tiedon!ja!joka;

päiväisen! tiedon!käyttö! riippuu!yksittäisen!päätöksentekijän!kyvyistä! ja!halusta!hyö;

dyntää!tietolähdettä!päätöksenteossa.!Simosen!et!al.!mukaan!terveydenhuollon!pää;

töksentekijät! hyödyntävät! erilaisia! tiedon! lähteitä! laajasti.! Organisaation! dokumen;

toidulla!tiedolla!eli!budjeteilla!ja!toimintasuunnitelmilla!oli!merkittävä!vaikutus!päätök;

sentekoon.!Organisaation!budjetti!koettiin!merkittävimmäksi!taloudelliseksi!tiedon!läh;

teeksi.!

!

3.3! Palveluntuotanto;organisaatio!

!
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Lönnqvist!et!al.!(2010,!16)!mukaan!palveluntuotanto!tarkoittaa!kokonaisuutta,!joka!pi;

tää!sisällään!palveluita!tuottavan!organisaation,!tuotettavan!palvelun!ja!palveluita!hyö;

dyntävän!asiakkaan.!Palvelutuotannon!johtamisessa!erityisesti!palvelutuotannon!mit;

taaminen!on!koettu!haasteelliseksi.!Kattavan!kuvan!saamiseksi!palvelutuotantoa!onkin!

mitattava!monesta!eri!näkökulmasta!(Lönnqvist!et!al.!2010,!16).!

!

Palvelutuotannossa!tietovirtanäkökulma!liittyy!asiakkaan!ja!palveluntuottajan!väliseen!

vuorovaikutukseen!sekä!siihen,!kuinka!organisaatio!käyttää!resurssejaan!palveluiden!

tuottamiseen.!Tuottavuuden!näkökulma!tarkastelee!palvelutuotannon!keskeistä!osaa,!

operatiivista! palvelutuotantoa,! jossa! resurssit! muutetaan! palveluksi! tai! tuotteiksi.!

Tässä!näkökulmassa!asiakkaalla!ja!kapasiteetin!hallinnalla!on!keskeinen!rooli.!Palve;

luntuottaja!yhdistää!toiminnalla!saatavilla!olevat!resurssit! ja!asiakkaan!suoritteiksi! ja!

tuotteiksi.!Aineettoman!pääoman!näkökulmassa!tarkastellaan!aineettomien!resurssien!

kuten!tiedon!ja!osaamisen!roolia!palvelutuotannossa.!Aineeton!pääoma!koostuu!inhi;

millisestä!pääomasta,!suhdepääomasta! ja!rakennepääomasta.! Inhimillinen!pääoma,!

kuten!työntekijöiden!asiantuntijuus!on!usein!palveluiden!tuotannon!perusta.!Työilma;

piirin!ja!rutiinien!kaltaiset!rakennepääoman!osa;alueet!tukevat!työntekoa!ja!asiakkaan!

vuorovaikutuksellinen!rooli!palveluiden!tuotannossa!on!esimerkki!suhdepääoman!mer;

kityksestä!prosessin!panostekijänä.!Aineettoman!pääoman!rooli!palveluntuotannossa!

on!siis!merkittävä!ja!monitahoinen.!(Lönnqvist!et!al.!2010.)!

!

Terveydenhuollon!erityispiirre!on!se,!että!asiakkaan!ja!palvelun!tuottajan!välillä!vallit;

see!tiedon!epäsymmetria.!Terveydenhuollon!henkilöstö!tietää!lähtökohtaisesti!enem;

män!taudeista!ja!hoidoista!kuin!potilas!(Parviainen!et!al.!2005).!Potilas!joutuukin!luo;

vuttamaan!eli!delegoimaan!päätöksenteon!palveluiden!kysynnästä!tavallisimmin!lää;

kärille!(Sintonen!&!Pekurinen,!2006,!46).!Tästä!syystä!toimintaa!ei!voi!johtaa!asiakas;

lähtöisesti.! Tätä! potilaan! ja! lääkärin! erityislaatuista! suhdetta! kutsutaan! agenttisuh;

teeksi.!Potilas!ei!voi!valita!hoitoaan!vaikkakin!potilas!on!voinut!vuoden!2014!alusta!

lähtien!valita!palveluntuottajansa!(L!30.12.2012/1326).!

!

Terveydenhuolto!on!palveluiden!tuotantoa!ja!se!vaatii!osaavien!ihmisten,!tilojen,!lääk;

keiden!ja!välineiden!kaltaisia!resursseja.!Väestön!terveystarpeet!ja!käytettävissä!ole;

vat!hoitomenetelmät!kasvavat!ja!kehittyvät!koko!ajan.!Käytössä!olevilla!resursseilla!ei!
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pystytä!tarjoamaan!kaikille!kaikkea!mahdollista!hoitoa.!Palvelutuotannon!johtamisessa!

keskeisiä!päätöksiä!ovat!resurssien!allokointipäätökset!(Parviainen!et!al.!2005,!58).!

!

Resurssien!allokointipäätökset!voidaan! jakaa!allokatiiviseen! ja! taloudelliseen! tehok;

kuuteen.!Ensiksi!mainitulla!tarkoitetaan!oikeiden!resurssien!kohdentamista!mahdolli;

simman!asianmukaisesti!eli!oikean!kokemuksen!kohdistamista!palvelutuotantoon.!Ta;

loudellisella! tehokkuudella! tarkoitetaan! suoritteiden! tuottamista!maksimimäärän! per!

resurssi.!Ihmistyövoiman!käyttöasteiden,!kohdentamisen!ja!taloudellisuuden!arvioimi;

nen!on!tuottavuuden!kannalta!välttämätöntä.!Terveydenhuollon!resurssijohtamisessa!

tulee!kiinnittää!huomiota!myös!muihin!tuotantoresursseihin,!kuten!tiloihin,!laitteisiin!ja!

materiaaliin.!Nämä!päätökset!tehdään!tuotanto;organisaation!ylimmällä!tasolla!ja!tätä!

varten!johdolla!tulee!olla!riittävä!käsitys!toimenpiteiden!vaikuttavuudesta!ja!resurssin;

kulutuksesta.!(Parviainen!et!al.!2005,!59.)!

!

Lillrankin!ja!Venesmaan!(2010,!51)!mukaan!terveyspalveluiden!tuotannon!ohjaus!on!

resurssien!allokointia.!Palvelutuotannon!johtaminen!tarkoittaa!henkilö;!ja!laiteresurs;

sien!hankintaa!ja!sijoittelua!tehtäviin!tuotantoyksiköissä.!Resurssit!tulee!lisäksi!aika;

tauluttaa!keskenään!niin!että!kapasiteetti!vastaa!kysyntää.!Erilaiset!ja!toisiaan!täyden;

tävät! resurssit!koordinoidaan!palvelutapahtumiksi,!prosesseiksi! ja!hoitopoluiksi.!Toi;

minnan!laatua,!määrää,!aikaa!ja!kustannustehokkuutta!tulee!lisäksi!valvoa!ja!ohjata.!

!

Terveystaloustieteessä!terveydenhuollon!palveluntuotantoprosessi!jakaantuu!neljään!

elementtiin.!Sintosen!ja!Pekurisen!(2006)!mallissa!elementit!ovat!panokset,!tuotanto;

prosessi,!tuotos!ja!vaikuttavuus!(Kuva!6).!Toiminnan!kuvaamiseen!liittyy!olennaisesti!

myös!elementtien!välisisiä!suhteita!kuvaavat!käsitteet!tuottavuus!ja!tehokkuus.!Panok;

silla!tarkoitetaan!niitä!voimavaroja!eli!resursseja,!joita!käytetään!palveluiden!tuottami;

seen.!Yleensä!panoksia!mitataan!kustannuksilla!eli!voimavarojen!rahassa!mitatulla!ar;

volla.!Tuotantoprosessi!on!mallin!toinen!elementti!ja!siinä!voimavaroja!muutetaan!pal;

veluiksi!ja!tuotteiksi!eli!toiminnan!tuotokseksi.!Terveydenhuollossa!tuotosta,!mallin!kol;

matta!elementtiä,!voidaan!mitata!palveluina,!toimenpiteinä!tai!menetelminä.!Näitä!ovat!

esimerkiksi! hoitopäivät,! lääkärikäynnit,! leikkaukset,! tutkimukset! tai! rokotukset.! Tuo;

tosta!voidaan!mitata!myös!edellä!mainittujen!välisuoritteiden!laajempina!yhdistelminä,!
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kuten!hoitojaksoina,!hoitoepisodeina!tai!hoidettuina!potilaina.!Tuotoksilla!pyritään!saa;

vuttamaan!vaikutusta! ihmisten!terveydentilaan! ja!tätä!terveydenhuollon!perimmäistä!

tavoitetta!kutsutaan!vaikuttavuudeksi.!(Sintonen!&!Pekurinen,!2006.)!

!

!
Kuva!6:!Terveydenhuollon!palvelutuotantoprosessi!(mukaillen!Sintonen!&!Pekurinen,!

2006).!

!

Tuottavuus!kuvaa!toiminnan!tuotoksen!ja!siihen!käytettyjen!voimavarojen!eli!panosten!

välistä!suhdetta.!Mitattavasta!panoksesta!riippuen!voidaan!toimintaa!kuvata!erilaisilla!

tuottavuuskäsitteillä.!Vertaamalla!henkilötyöpanosta!tuotokseen!tarkastellaan!henkilö;

työn! tuottavuutta.!Kokonaistuottavuudessa!huomioidaan! kaikki! toiminnassa! käytetyt!

panokset.!Kokonaistuottavuutta!voidaan!parantaa!tuottamalla!sama!tuotos!alemmilla!

kustannuksilla,!pienempi!tuotos!vielä!pienemmillä!kustannuksilla,!suurempi!tuotos!sa;

moilla!kustannuksilla!tai!suuremmilla!kustannuksilla!vielä!suurempi!tuotos.!Tuottavuu;

den!mittaaminen!ei!kerro!kuinka!paljon!kansalaiset!hyötyivät! tuotetuista!palveluista.!

Tuottavuuteen!keskittyvässä!ajattelutavassa!korostuu!terveydenhuollon!rooli!palvelui;

den!tuottajana!ja!siinä!oletetaan,!että!kaikilla!tuotetuilla!palveluilla!on!terveyttä!edistävä!

vaikutus.!(Sintonen!&!Pekurinen,!2006.)!

!

Tehokkuudella! tarkoitetaan! toiminnassa!käytettyjen!panosten! ja!niillä!aikaansaadun!

vaikuttavuuden!suhdetta.!Ajatus!käsitteen!takana!on,!että!terveydenhuollon!tarkoitus!

ei!ole!tuottaa!mahdollisimman!paljon!suoritteita,!vaan!tärkeintä!on!saada!toiminnalla!

aikaan!terveyttä!ja!hyvinvointia!(Sintonen!&!Pekurinen,!2006).!Tehokkuuden!ja!tuotta;

vuuden!käsitteet!liittyvät!toisiinsa,!mutta!kyse!ei!ole!samasta!asiasta.!Toiminta!voi!olla!

tuottavaa,!mutta!jos!vaikuttavuus!on!huonoa,!niin!toiminta!ei!ole!tehokasta.!Toisaalta!
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tehokkuus!voi!olla!huonoa,!vaikka!toiminta!olisikin!vaikuttavaa.!Tällöin!toiminnan!kus;

tannukset!ovat!korkeat!ja!toiminnan!tuottavuus!on!huonoa.!Tehokkuuden!mittaaminen!

on!ongelmallista,!sillä!vaikuttavuus!ja!kustannukset!eivät!ole!yleensä!yhteismitallisia!

(Sintonen!&!Pekurinen,!2006).!Terveyshyötyä!on!vaikea!mitata!rahassa.!Kustannusten!

minimointi;,!kustannus;hyöty;,!kustannus;vaikuttavuus;!ja!kustannus;utiliteettianalyysi!

ovat!terveydenhuollon!taloudellisen!arvioinnin!menetelmiä,!joilla!tuotetaan!tietoa!pää;

töksenteon!tueksi!(Räsänen!&!Sintonen,!2013).!!

!

Klemolan!et!al.!(2014)!esittävät!sosiaali;!ja!terveydenhuollon!tietojohtamisen!mallissa!

keskeisiksi!näkökulmiksi!kysynnän!ennustamisen,!asiakasanalyysin,!nykyisten!palve;

luiden!laadun,!kohdentumisen!ja!vaikuttavuuden.!!Mallin!avulla!pyritään!arvioimaan!

tulevaisuuden!muutoksia!palveluiden!tarjonnassa,!palveluverkossa!ja!palveluiden!ky;

synnässä.!

!

3.4! Yhteenveto!
!

Tämän! tutkimuksen! teoreettinen! viitekehys! (Kuva! 7)! on! rakennettu! kolmessa! vai;

heesta.!Aluksi!tutkimuksessa!on!pyritty!tarkentamaan!tietovirtojen!käsitettä!aikaisem;

man!tutkimuksen!perusteella.!Tietovirta!käsitettä!käytetään!monipuolisesti!tiedon!siir;

toa!käsittelevässä!kirjallisuudessa!ja!voidaankin!sanoa,!ettei!tietovirtojen!käsite!ole!yk;

siselitteinen.!Tässä!tutkimuksessa!nojaudutaan!pitkälti!Laihosen!(2009)!näkemykseen,!

jonka!mukaan!tietovirta!on!tiedon!siirron!alakäsite!ja!sillä!tarkoitetaan!niitä!konkreettisia!

prosesseja!ja!toimintoja,!joilla!tieto!siirtyy!toimijalta!toiselle.!

!

!
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!!!
Kuva!7:!Tutkimuksen!teoreettinen!viitekehys.!

!

Toisessa! vaiheessa,! käsitteen!asemoinnin! jälkeen,! tietovirtoja! on! tarkasteltu! raken;

teen,!johtamisen!ja!esteiden!näkökulmista.!Tietovirran!rakenteesta!voidaan!erottaa!toi;

mijat,!käytettävä!kanava!tai!media,!asiayhteys!sekä!sisällön!muoto!(Lin!et!al.!2008H!

Albino!et!al.!1999H!Guptan!&!Govindarajan!2000).!Tietovirtojen!sisällön!muoto!voi!olla!

dataa,!informaatiota!tai!tietoa!(Mu!et!al.!2008).!Tietovirtoja!voidaan!johtaa!organisaa;

tiokohtaisilla!kodifiointi;!tai!personointistrategioilla!(Schulz!&!Jobe!2001H!Hansen!et!al.!

1999),!mutta!koska!tietovirrat!ilmentyvät!organisaatiossa!monin!tavoin,!on!niiden!joh;

tamisessa!tärkeää!huomioida!tietojohtamisen!periaatteita!kokonaisvaltaisesti.!Tietovir;

tojen!esteiden!voidaan!todeta!olevan!pitkälti!samoja!kuin!tiedon!siirrolla!yleisesti!tieto;

johtamisen!näkökulmasta!(Davenport!&!Prusak,!1998H!Lin!et!al.!2008),!mutta!tervey;

denhuollossa!on!organisaatiokulttuuriin!liittyviä!piirteitä,!jotka!korostuvat!(Kallio,!2015).!

Tietovirtojen!esteet!voidaan!jäsentään!tietovirojen!rakenteen!mukaan!tiedon!lähettä;

jään,!tiedon!vastaanottajaan,!käytettävään!mediaan,!tietoon!itsessään!tai!toimintaym;

päristöön.!!

!

Terveydenhuollon!organisaatiossa!on!monia!erilaisia!ja!eritasoisia!tietovirtoja.!Teoreet;

tisen!viitekehyksen! rakentamisen!viimeisessä!vaiheessa!on!keskitytty!organisaation!

johtamisen! kannalta! tärkeisiin! tietovirtoihin,! joita! on! tässä! tutkimuksessa! tarkasteltu!
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kolmesta!eri! näkökulmasta.! Informaatio;ohjauksen! (Laihonen!2009,2014H!Valtionva;

rainministeriö!2014),!asiantuntijaorganisaation!(Parviainen!et!al.!2005)!ja!palveluntuo;

tanto;organisaation! (Lönnqvist! et! al.! 2010H! Lillrank! &!Venesmaa! 2010)! näkökulmat!

ovat! keskeisiä! alueellisen! terveydenhuollon! organisaation! johtamiselle.! Näkökulmat!

määrittävät!tässä!teoreettisessa!viitekehyksessä!tietovirtojen!sisällön.!!

!

Informaatio;ohjaus!on!alueellisten!terveysjärjestelmien!ohjauskeino!lainsäädännön!ja!

resurssiohjauksen! rinnalla! (Laihonen,!2009).! Informaatio;ohjaus!on!valtakunnallista,!

alueellista!tai!asiantuntijoiden!ammatillista!ohjausta.!Erityisesti!valtakunnallinen!ohjaus!

perustuu!lainsäädäntöön,!asetuksiin!ja!suosituksiin.!(Laihonen!2009,!2014H!Salomaa!

et!al.!2010.)!Alueellisen!informaatio;ohjauksen!tarkin!taso,!alueellinen!toiminnanohjaus!

perustuu!hallinnollisista!järjestelmistä!saatuun!tietoon.!Operatiivisen!johdolla!on!kes;

keinen!rooli!johtamistiedon!hyödyntäjinä!(Parviainen!et!al.!2005)!ja!politiikan!sekä!lain;

säädännön!vahva!rooli!julkisten!organisaatioiden!toiminnassa!vahvistaa!niiden!toimin;

nan!byrokraattisuutta!(Kivinen,!2008).!

!

Terveydenhuollon!organisaatiossa!työskentelee!terveydenhuollon!asiantuntijoita!ja!or;

ganisaatiota!johtavat!asiantuntijat.!Asiantuntijaorganisaation!johtamiselle!tyypillistä!on,!

että!tiedolla!ja!osaamisella!on!suuri!merkitys!(Lönnqvist!et!al.!2006).!Päätöksenteon!

tietotarpeet!ovat!moninaiset!ja!perusteissa!korostuvat!oma!ammatillinen!kokemus,!tie;

teellinen!tutkimus!ja!näyttöön!perustuva!todistelu!(Viitanen!et!al.!2006).!Asiantuntijaor;

ganisaatioissa!tarkin!tieto!ei!ole!organisaation!johdolla,!vaan!työtä!suorittavilla!asian;

tuntijoilla!(Kivinen,!2008).!Tietoa!on!paljon!ja!olennaisen!löytäminen!voi!olla!vaikeaa!

(Simonen!et!al.!2009).!

!

Palvelutuotannossa!asiakkaalla!on!keskeinen!rooli!(Lönnqvist!et!al.!2010).!Terveyden;

huolto!on!palveluiden!tuotantoa!ja!sen!johtamisessa!merkittäviä!päätöksiä!ovat!resurs;

sien!allokointipäätökset!(Parviainen!et!al.!2005H!Klemola!et!al.!2014).!Palvelutuotannon!

johtamisessa!erityisesti!mittaaminen!on!haasteellista!(Lönnqvist!et!al,!2010).!Palvelu;

tuotannon!keskeiset!tietovirrat!liittyvätkin!resurssien!hankintaan,!koordinointiin!ja!kulu;

tukseen!(Lillrank!&!Venesmaan,!2005).!Palvelutuotannon!tuottavuuden,!tehokkuuden!

ja!vaikuttavuuden!tarkastelu!ovat!erityisesti!terveystaloustieteen!näkökulmia!(Sintonen!

&!Pekurinen,!2006).! !
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4" TUTKIMUSMENETELMÄT"

"

Tässä!luvussa!esitellään!tutkimuksen!kohdeorganisaatio,!kerrotaan!tiedonhankinnan!

strategia,!käydään!läpi!tutkimusaineisto!sekä!sen!käsittely!ja!lopuksi!arvioidaan!tutki;

muksen!luotettavuutta.!

!

Tässä! tutkimuksessa! kuvattiin! tietovirtoja! alueellisen! terveydenhuolto;organisaation!

johtamisessa.!Kompleksia!ja!prosessimaista!ilmiötä!tutkittiin!kvalitatiivisesti.!Kvalitatii;

visessa!tutkimuksessa!on!tarkoitus!löytää!ja!paljastaa!tosiasioita!ennemmin!kuin!to;

dentaa!jo!olemassa!olevia!väittämiä!tutkittavasta!asiasta!(Hirsijärvi!et!al.!2004,!152).!!

Kvalitatiivinen!tutkimusote!valittiin!tietovirtojen!tutkimiseen!siksi,!että!tutkimuksessa!tut;

kittiin!luonnollisia!tilanteita,!joita!ei!voitu!järjestää!kokeeksi!ja!tutkimuksessa!oltiin!kiin;

nostuneita!selvittämään!tietyissä!tapahtumissa!mukana!olleiden!yksittäisten!toimijoi;

den!merkitysrakenteita!(Metsämuuronen,!2008,!14).!

!

Tutkimuksen!tiedonhankinnan!strategia!oli!tapaustutkimus,!jossa!pyrittiin!keräämään!

yksityiskohtaista! tietoa!pienestä! joukosta! toisiinsa!suhteessa!olevia! tapauksia! (Hirs;

järvi!et!al.!2004,!125).!Tutkimusaineisto!hankittiin!teemahaastattelulla.!

!

4.1! Kohdeorganisaatio!

!
Tutkimuksen!kohdeorganisaatio!oli!Päijät;Hämeen!sosiaali;!ja!terveydenhuollon!kun;

tayhtymä!(PHSOTEY).!Yhtymä!koostuu!14!jäsenkunnasta,! jotka!ovat!Asikkala,!Har;

tola,!Heinola,!Hollola,!Hämeenkoski,!Iitti,!Kärkölä,!Lahti,!Myrskylä,!Nastola,!Orimattila,!

Padasjoki,!Pukkila!ja!Sysmä.!PHSOTEY:n!erikoissairaanhoidon!palveluita!käyttää!14!

kuntaa,! sosiaali;! ja! perusterveydenhuollon! palveluita! 7! kuntaa! ja! ympäristöterveys;

huollon!palveluita!12!kuntaa!(Kuva!8).!Kuntien!yhteenlaskettu!asukasluku!31.12.2013!

oli!213!428.!

!
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!
Kuva!8:!Päijät;Hämeen!sosiaali;!ja!terveydenhuollon!kuntayhtymä!(PHSOTEY,!2015).!

!
PHSOTEY:n! organisaatio! rakentuu! seitsemästä! tulosryhmästä! (Kuva! 9).! Tutkimuk;

seen!suoritettiin!Erikoissairaanhoidon!sekä!Ensihoito;!ja!päivystyskeskuksen!tulosryh;

missä,!jotka!tuottavat!erikoissairaanhoidon!palveluita!n.!2000!työntekijän!voimin.!Näi;

den! tulosryhmien! yhteenlasketut! toimintamenot! vuoden! 2015! talousarviossa! olivat!

256,6!milj.!euroa.!Koko!yhtymän!yhteenlasketut!toimintamenot!olivat!387,0!milj.!euroa.!

!
!
!
!
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!
Kuva!9:!Päijät;Hämeen!sosiaali;!ja!terveydenhuollon!kuntayhtymän!organisaatio!

(PHSOTEY,!2015).!

!

Erikoissairaanhoidon!toiminta!on!keskittynyt!Päijät;Hämeen!keskussairaalaan,! jossa!

on!n.!490!sairaansijaa!ja!hoitopaikkaa.!Sairaalassa!tehdään!n.!15!000!leikkausta!vuo;

dessa.!(PHSOTEY,!2013.)!

!

Suomen!julkinen!talous!on!ollut!koko!2010;luvun!alijääminen,!eikä!nopeaa!käännettä!

oleellisesti!parempaan!talouskehitykseen!ole!odotettavissa.!Väestön!ikääntyminen!on!

alkanut!heikentää!julkista!taloutta,!jonka!tulot!eivät!enää!riitä!ylläpitämään!kaikkia!jul;

kisen!sektorin!rakenteita!ja!tehtäviä.!(Valtionvarainministeriö,!2015.)!

!

Pitkään!jatkuneet!julkisen!talouden!paineet!ovat!aiheuttaneet!toimenpiteitä!myös!Päi;

jät;Hämeessä.! Vuoden! 2014! aikana! toteutettiin! mittavia! sopeuttamistoimenpiteitä,!

joilla!oli!vaikutuksia!niin!lyhyellä,!kuin!pitkälläkin!aikavälillä.!Keskeisimpiä!pitkävaikut;

teisia!rakenteellisia!uudistuksia!oli!keskussairaalan!sairaansijojen!vähentäminen!ja!la;

boratoriotoimintojen!keskittäminen.!Vuoden!2014!aikana! toteutetuilla!henkilöstön! lo;

mautuksilla!ja!rekrytointien!siirtämisellä!haettiin!välittömiä,!lyhyen!aikavälin!vaikutuksia!

talouden!tasapainottamiseen.!(PHSOTEY,!2014.)!

!
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PHSOTEY:n!ja!koko!maakunnan!palvelurakenteiden!uudistustyö!jatkuu!valtakunnalli;

sen!Sosiaali;! ja!terveydenhuollon!palvelurakenneuudistuksen!(Sote;uudistuksen)!vii;

toittamalla!tiellä,!vaikka!keväällä!2015!Kataisen!ja!sittemmin!Stubbin!hallituksen!laki;

esityksen!(HE,!2014)!käsittely!eduskunnassa!raukesikin!perustuslakivaliokunnan!kiel;

teiseen! lausuntoon.!Uudistuksen!valmistelu! jatkuu!seuraavalla!hallituskaudella!sosi;

aali;! ja! terveysministeriössä.! Vaikka! palvelurakenneuudistuksen!muoto! ja! aikataulu!

ovat!tätä!kirjoitettaessa!vielä!avoimia,!niin!voitaneen!sanoa,!että! julkinen!terveyden;

huolto!on!merkittävien!rakenteellisten!uudistusten!edessä.!Näiden!uudistusten!hallittu!

ja!johdonmukainen!toteuttamien!edellyttää!tietovirtoja!tuekseen.!Lisäksi!uusien!raken;

teiden! suunnittelussa! tulee! huomioida! organisaatio! tärkeimmät! resurssivirrat,! kuten!

tietovirrat.!!

!

4.2! Tutkimusaineiston!hankinta!

!
Empiirisen!aineiston!keräämisessä!noudatettiin!kvalitatiivisessa!tutkimuksessa!yleistä!

tiedonhankinnan! strategiaa,! tapaustutkimusta.! Valittu! strategia! sopii! tutkimukseen,!

jossa!pyritään! tutkimaan!nykyistä! tapahtumaa! tai! toimivaa! ihmistä! tietyssä!ympäris;

tössä!(Metsämuuronen,!2008,!16).!Tutkimuksen!tarkoitus!oli!ymmärtää!tietovirtoja!il;

miönä!syvällisemmin!ja!valitulla!tiedonhankinnan!strategialla!pyrittiin!saamaan!aikaan!

ilmiötä!monipuolisesti!kuvaava!tutkimusaineisto.!

!

Tutkimusaineisto!kerättiin!teemahaastatteluilla.!Teemahaastattelu!sopii!metodiksi!eri;

tyisesti!silloin,!kun!haastateltavat!ovat!olleet!tutkimuksen!kohteeseen!liittyvässä!tilan;

teessa,! tutkijalla! on! riittävä! käsitys! tutkittavasta! ilmiöstä! ja! haastattelun! aiheena!on!

haastateltavien!subjektiivinen!kokemus!(Hirsjärvi!&!Hurme,!2004,!47).!Teemahaastat;

telu!eli!puolistrukturoitu!haastattelu!ottaa!huomioon!ihmisten!tulkinnat!asioista,!tuo!tut;

kittavien!äänen!kuuluviin!ja!nostaa!heidän!tutkittavalle!ilmiölle!antamansa!merkitykset!

keskeiseen!asemaan!(Hirsjärvi!&!Hurme,!2004,!48).!Tämä!metodi!sopii!tutkimusase;

telmaan,! jossa!pyritään! selvittämään!heikosti! tiedostettuja! asioita! (Metsämuuronen,!

2008,!41).!Teemahaastattelu!oli!perusteltu!haastattelumetodi,!sillä!tietovirta!on!tieto;

johtamisen!kirjallisuuteen!perehtymättömälle!varsin!häilyvä!käsite.!Lisäksi!haastatelta;

vien!subjektiivisilla!kokemuksilla!oli!erityisen!merkittävä!rooli,!kun!selvitettiin!mitkä!tie;

tovirroista!olivat!keskeisiä!terveydenhuollon!organisaation!johtamiselle.!
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!

Haastateltavien!valinnassa!käytetty!menetelmä!oli!eliittiotanta.!Eliittiotannassa!haas;

tateltaviksi!valitaan!sellaisia!henkilöitä,!joilla!uskotaan!olevan!parhaiten!tietoa!tutkitta;

vasta!ilmiöstä!(Tuomi!&!Sarajärvi,!2009,!86).!Tutkimuksessa!haluttiin!selvittää!erikois;

sairaanhoidon! johtamiselle!keskeisiä!tietovirtoja,! joten!haastateltavat!valittiin!erikois;

sairaanhoidon!toimialan!johdosta.!Lisäksi!tutkimuksessa!tarkastellaan!niin!organisaa;

tion!sisäisiä,!kuin!ulkoisiakin!tietovirtoja,!joten!haastateltavaksi!haluttiin!henkilöitä!jotka!

toimivat!operatiivisessa! johdossa!sekä!kuntayhtymän! johtamiselle!keskeisessä!raja;

pinnassa!eli!kuntarajapinnassa.!!

!

Haastateltaviksi!valittiin!viisi!haastateltavaa,! jotka!asemansa!puolesta!olivat! tekemi;

sissä!organisaation!sisäisten! ja!ulkoisten! tietovirtojen!kanssa.!Otanta!edusti!organi;

saatiota!kattavasti!syvyyssuunnassa.!Haastateltavat!valittiin!kolmelta!organisaatiota;

solta.!Haastateltaviksi!valittiin!toimialan!johtajia,!tulosryhmien!johtajia!ja!keskeisten!tu;

losalueiden! johtajia.! Haastateltavien! työtehtävät! vaihtelivat! johdon! hallinnollisesta!

työstä!kliiniseen!potilastyöhön.!!

!

Aineiston!kerääminen!aloitettiin!lähettämällä!haastateltaville!huhti;toukokuussa!2015!

haastattelupyyntö,!jossa!kerrottiin!lyhyesti!tutkimuksen!aiheesta!ja!ehdotettiin!alustavia!

haastatteluajankohtia.!Kaikki!haastatteluun!valitut!suostuivat!haastatteluun.!Haastat;

telut!tehtiin!yksilöhaastatteluina!haastateltavan!omassa!työpisteessä.!Haastateltaville!

ei!jaettu!etukäteismateriaalia,!koska!henkilöiden!subjektiivista!kokemusta!ei!haluttu!oh;

jailla!minkään!olemassa!olevan!tietovirtateorian!tai!;rakenteen!mukaiseksi.!!

!

Haastattelurunko!(Liite!1)!perustui!teoriasta!johdettuihin!teemoihin,!jotka!vielä!erikseen!

ryhmiteltiin! tutkimuskysymysten!alle.!Aluksi!kartoitettiin!haastateltavan! taustaa,!kes;

keisiä!tehtäviä!sekä!vastuualueita.!Tämä!tarkastelun!tarkoitus!oli!todentaa!haastatel;

tavan!soveltuvuus!eliittiotantaan.!Haastattelurunko!piti!sisällään!tarkkoja!haastattelu;

kysymyksiä,!joiden!avulla!käsiteltävästä!teemasta!pyrittiin!samaan!kattava!ja!syvälli;

nen!kuva.!Teemahaastattelun!muodon!mukaisesti!tarkkojen!kysymysten!järjestys!vaih;

teli!eri!haastateltavien!kesken!ja!mikäli!vastaus!johonkin!yksittäiseen!kysymykseen!oli!



! 60!

saatu!jo!aiemmin,!niin!kysymystä!ei!enää!uudelleen!kysytty.!Haastattelua!pyrittiin!vie;

mään!eteenpäin!teemojen!varassa,!eikä!haastattelutilannetta!sidottu!yksittäisiin!kysy;

myksiin.!(Hirsjärvi!&!Hurme,!2004,!47.)!

!

Haastattelut!tallennettiin!ja!litteroitiin!aineiston!tarkempaa!analyysiä!varten.!Haastatte;

lujen!yhteispituus!oli!4!h!9!min.!Keskimäärin!haastattelun!pituus!oli!50!min.!Lyhin!haas;

tattelu!oli!34!min!ja!pisin!57!min.!Litteroidun!aineiston!määrä!oli!56!sivua.!!

!
!
4.3! Tutkimusaineisto!ja!sen!käsittely!

!

Kvalitatiivisen!aineiston!analyysitekniikat!ovat!moninaisia!ja!standardoituja!tekniikoita!

on!vain!vähän!(Hirsjärvi!&!Hurme,!2000,!136).!Keskeiset!osat!analyysissä!ovat!kuiten;

kin!aineistoa!erittelevää!analyysiä!ja!siitä!kokonaisuuksia!rakentavaa!synteesiä.!Syn;

teesissä!pyritään!luomaan!ilmiöstä!kokkonaiskuva!ja!esittämää!uusi!näkökulmatutkit;

tavaan!ilmiöön.!

!

Tutkimuksen!teoriaosa!ohjasi! teemahaastattelun!runkoa.!Haastatteluaineisto!ryhmit;

tyikin!pääsääntöisesti!teorian!mukaisiin!kokonaisuuksiin.!Tässä!tutkimuksessa!aineis;

toa!analysoidaan!teorialähtöisen!sisältöanalyysin!keinoin.!Teorialähtöinen!sisältöana;

lyysin!lähtee!jo!olemassa!olevan!väljän!analyysirungon!valinnasta,!joka!tässä!tutkimuk;

sessa!käsitti!kolme!keskeistä!näkökulmaa!tietovirtojen!sisältöön.!Lisäksi!tietovirtojen!

analyysirunko!sisälsi!sisällön!muodon,!rakenteen,!esteet! ja! johtamisen.!Tämän!ana;

lyysirungon!päälle!aineistosta!poimittiin!haastatteluiden!alkuperäisiä! lausumia,! jotka!

sopivat! kulloisen! analyysirungon! kohtaan.! Sama! vastaus! saattoi! olla! useammassa!

kohdassa.! Seuraavassa! vaiheessa! alkuperäiset! vastaukset! pelkistettiin.! Pelkistämi;

sessä!aineistosta!karsitaan!tutkimukselle!epäolennaiset!asiat!pois.!Pelkistetyistä!ilmai;

suista! rakennettiin! alaluokkia,! joista! tutkimuksen! tulokset! johdettiin.! Teorialähtöinen!

analyysi!toimi!aineiston!kanssa!hyvin,!eikä!luokkia!tarvinnut!rakentaa!lisää.!Aineistoa!

ei!kvantifioitu.!(Tuomi!&!Sarajärvi,!2009,!117.)!!

!

Valittu! analyysimenetelmä,! teorialähtöinen! analyysi! ohjasi! aineiston! hankintaa,! sen!

analyysiä! ja! raportointi.! Teorialähtöisessä! analyysissä! hyödynnetään! deduktiivista!
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päättelyä!ja!sen!tarkoitus!on!uudistaa!jo!tiedettyä!käsitystä!aiheesta.!(Tuomi!&!Sara;

järvi,!2009,!98.)!Tämä!analyysimenetelmä!valittiin!koska!aihe,! tietovirrat!on! laaja! ja!

häilyvä!käsite.!Tutkimuksen!tarkoitus!oli!kiteyttää!terveydenhuollon!johtamiselle!olen;

naisia!tietovirtoja,!joten!analyysin!tarkoitus!oli!vahvistaa!jo!olemassa!olevaa!käsitystä!

tietovirroista,!eikä!niinkään!tuoda!lukuisia!uusia!näkökulmia!tietovirtoihin.!

!

4.4! Tutkimuksen!reliabiliteetti!ja!validiteetti!

!
Tämän!tutkimuksen!luotettavuutta!arvioidaan!reliabiliteetin!ja!validiteetin!avulla.!Relia;

biliteetti!tarkoittaa!mittaustulosten!toistettavuutta!eli!tutkittaessa!samaa!henkilöä!saa;

daan!kahdella!eli!tutkimuskerralla!sama,!ei;sattumanvarainen!tulos!(Hirsjärvi!&!Hurme,!

2004,!186H!Hirsjärvi!et!al.!2004H!216).!Validiteetilla!tarkoitetaan,!että!tutkimusmenetel;

mällä!mitataan!juuri!sitä,!mitä!on!tarkoituskin!mitata!(Hirsjärvi!et!al.!2004,!216).!Valitut!

menetelmät!eivät!aina!sovellu!sen!todellisuuden!tutkimiseen,!jota!tutkija!kuvittelee!tut;

kivansa.!Validiutta!voidaan!arvioida!monesta!näkökulmasta.!Ennustevalidius! tarkoit;

taa,!että!yhdestä! tutkimuskerrasta!pystytään!ennustamaan!seuraavien! tutkimuksien!

tulos.!Jos!puolistrukturoidulla!haastattelulla!on!pystytty!kuvaamaan!jokin!myöhemmin!

tulevaisuudessa!todennettava!asia,!voidaan!sanoa,!että!valitulla!menetelmällä!on!ollut!

ennustevalidiutta!tietyssä!tutkimuksessa!(Hirsjärvi!&!Hurme,!2004,!187).!Reliabiliteetin!

ja!validiteetin!käsitteet!ovat!peräisin!kvantitatiivisesta!eli!määrällisestä!tutkimuksesta!

ja! siksi! niiden! käyttöä! on! kritisoitu! laadullisessa! tutkimuksessa! (Tuomi! &!Sarajärvi,!

2009,!136H!Hirsjärvi!&!Hurme,!2004,!186).!!

!

Tutkimuksen! reliabiliteetti! tässä! tutkimuksessa! perustuu! mahdollisimman! objektiivi;

seen!analyysiin,!vaikka!tutkija!on!ollut!Case;organisaation!palveluksessa!tutkimuksen!

ajankohtana,! talousjohtamisen! tulosyksikössä.! Tutkimusaineisto! kerättiin! luottamuk;

sellisesti!ja!tulokset!esitellään!niin,!ettei!yksittäistä!vastaajaa!pysty!niistä!tunnistamaan.!

Tutkimusta!varten!kohdeorganisaatiosta!on!hankittu!tutkimuslupa.!Haastatteluiden!lit;

terointi!kirjalliseen!muotoon!tehtiin!huolellisesti,!luotettavasti!ja!lyhyen!ajan!sisällä!var;

sinaisesta!haastattelusta.!

!

!

!
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Tutkimuksen!validiteetti!on!pyritty!takaamaan!käyttämällä!tietojohtamisen!ja!tietovirto;

jen!keskeisiä!kirjallisuuslähteitä.!Haastatteluotoksen!pienestä!koosta!johtuen!tutkimuk;

sen!yleistettävyyttä!voidaan!arvioida!kriittisesti,!mutta!toisaalta!alueellinen!terveyden;

huolto!ja!erityisesti!erikoissairaanhoito!on!organisoitu!koko!maassa!hyvin!samalla!ta;

valla,!ainakin!tuotanto;organisaation!osalta.!Näin!ollen!voidaan!todeta,!että!tutkimus;

tulokset!ovat!sovellettavissa!myös!muihin!terveydenhuollon!alueellisiin!organisaatioi;

hin.!!

!

!

!

! !
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!

5" TUTKIMUSTULOKSET"

"

Tässä!luvussa!käydään!läpi!tutkimuksen!empiirisen!osan!tulokset.!Tutkimuksen!haas;

tattelut!analysoidaan!teorialähtöisen!sisällönanalyysin!keinoin.!Aluksi!pureudutaan!ter;

veydenhuollon!organisaation!tietovirtoihin!kolmen!keskeisen!näkökulman!kautta.!Vas;

tauksia!analysoidaan! informaatio;ohjauksen,!palveluntuotanto;! ja!asiantuntijaorgani;

saation!kokonaisuuksissa.!Tämän!jälkeen!käydään!läpi!terveydenhuollon!organisaa;

tion!tietovirtojen!esteitä!ja!johtamista.!!!!

!

Haastateltaviksi!oli!valittu!eliittiotannalla!5!henkilöä!Päijät;Hämeen!sosiaali;!ja!tervey;

denhuollon!kuntayhtymästä.!Henkilöt!olivat!erikoissairaanhoidon!toimialan!ylintä!joh;

toa!kolmelta!eri!organisaatiotasolta.!Haastateltavat!johtavat!isoja!kokonaisuuksia!or;

ganisaatiosta!ja!he!toimivat!osaltaan!460;2!300!henkilön!esimiehinä.!Kaikki!haastatel;

tavat!ovat!erikoislääkäreitä!ja!tehneet!ainakin!työuransa!alkuvaiheessa!kliinistä!työtä.!

Osa!haastateltavista!osallistui!kliiniseen!työhön!edelleen.!Hallinnolliseen!työhön!kuluu!

haastateltavien!työajasta!70!%!;!100!%!haastateltavasta!riippuen.!Haastateltavilla!oli!

työkokemusta!erikoisairaanhoidosta!18;30!vuotta!(ka.!23,6!vuotta),!erikoissairaanhoi;

don!hallinto;! ja! johtotehtävistä!8;23!vuotta!(ka.!13,4!vuotta)! ja!nykyisissä! tehtävissä!

haastateltavat!olivat!olleet!1;8!vuotta!(4,8!vuotta).!

!

Osallistuminen!alueellisen!terveydenhuollon!organisaation!ja!jäsenkuntien!poliittisten!

päättäjien!väliseen!rajapintaan!vaihteli!merkittävästi.!Osalla!vuorovaikutus!poliittisten!

päättäjien!kanssa!oli!keskeistä!työnkuvassa!ja!osa!koki!osallistuvansa!tämän!kaltai;

seen!työhön!vain!satunnaisesti.!

!

5.1! Terveydenhuollon!informaatio;ohjaus!

!
Haastateltavat! tunnistivat! terveydenhuollon!kansallisen! informaatio;ohjauksen.!Lain;

säädäntö! luo!pohjan!ohjaukselle,!mutta!tarkempaa!ja! jatkuvampaa!ohjausta!antavat!

niin!sosiaali;! ja! terveysministeriö,!kuin!muutkin!viranomaistahot.!Viranomaisilta!saa;

daan!ohjeistusta,!mutta!myös!vertaisarviointi!muihin!terveydenhuollon!organisaatioihin!
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koettiin!informaatio;ohjaukseksi.!Vertaisarviointi!edellyttää!yleensä!vuorovaikutusta!ar;

viointia!tekevän!tahon!kanssa.!Vertaisarviointia!tekevät!niin!viranomaiset,!kuin!yksityi;

set! tutkimuslaitoksetkin! kuten!Nordic!Healthcare!Group! (NHG).!Haastattelun! tavoit;

teena! ei! ollut! kerätä! tyhjentävää! listaa! terveydenhuollon! viranomaisista,!mutta! esi;

merkkeinä! viranomaisverkoston! toimijoista! mainittiin! sosiaali;! ja! terveysministeriö!

(STM),!aluehallintovirasto!(AVI),!Terveyden;!ja!hyvinvoinnin!laitos!(THL),!Kuntaliitto!ja!

lääkealan!ja!turvallisuus;!ja!kehittämiskeskus!Fimea.!

!

Alueellinen!informaatio;ohjaus!koettiin!tärkeäksi,!mutta!toisaalta!ristiriitaiseksi.!Erikois;

sairaanhoidon!palveluille!on!kysyntää,!mutta!ne!pitää!tuottaa!mahdollisimman!edulli;

sesti.!Jäsenkuntien!oman!perusterveydenhuollon!ja!erikoissairaanhoidon!välinen!yh;

teistyö!koettiin!tärkeäksi!ja!mahdollisia!raja;aitoja!haluttiin!jatkossa!madaltaa.!Organi;

saatioiden!rajat!ja!tiedon!pirstaleisuus!koettiin!vaikeuttavan!alueellista!johtamista.!

!

”…kunnan'ja'meidän'välinen'asiakaspinta'on'niin'ku'ristiriitanen'siit'et'kaikki'pitäis'

hoitaa'mahdollisimman'hyvin'mutta'mikään'ei'saisi'maksaa'mitään…”'

'

”…'tämmöinen'vuorovaikutteinen'keskustelu,'semmoisen'luottamuksen'löytämi9

nen'on'hyvin' tärkeää,'kunnilla'on'niin' isot'nämä'sosiaali9' ja' terveysmenot,'että'

tämä'ei'ole'mikään'pieni'kysymys.”'

'

”Nyt'tällä'hetkellä'tiedon'tuotanto'on'pirstoutunutta'ja'niitä'joudutaan'keinotekoi9

sesti'yhdistämään.'Ja'välttämättä'kun'yhdistellään'niin'silloin'se'ei''..'se'palvelu9

kokonaisuus'ei'hahmotu.”'

!

Tällä!hetkellä!yhteistyötä!tehdään!alueen!ylilääkäreiden!kesken.!Tässä!yhteistyössä!

kehitetään!palveluita!ja!sovitaan!yhteisistä!toimintatavoista!perusterveydenhuollon!ja!

erikoissairaanhoidon!rajapinnassa.!Toimintaympäristön!verkostoituminen!nousi!esille!

yhtenä!keskeisenä!teemana.!Haastateltavien!mielestä!verkostoitumisen!merkitys!kas;

vaa!tulevaisuudessa!ja!terveydenhuollon!toimialalla!tullaan!näkemään!useampia!toi;

mijoita.!Yksityisten!palvelutuottajien!lisäksi!myös!kolmannella!sektorilla!eli!hyvänteke;

väisyys;!ja!vapaaehtoistyöllä!voi!olla!oma!rooli!terveydenhuollossa.!

!
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”Sit'on'ulkoiset'palveluntuottajat,'erilaiset'kumppanit,'kyl'mä'luulen'että'tää'ver9

kostoituminen'vaan'vaan'nousee'yhä'merkittävämmäksi'tulevaisuudessa...”'

'

”Ja'julkinen'toimija'ei'voi'enää'yksiselitteisesti'lähteä'siitä'ajatuksesta,'että'heillä'

on'niin'ku'yksinoikeus'potilaitten'hoitoon'vaan'nimenomaan'kilpaillaan'niin'ku'en9

tistä'enemmän'semmoisella'avoimella'kentällä…”'

!

!
5.2! Terveydenhuollon!organisaatio!asiantuntijaorganisaationa!

!
Asiantuntijoiden!johtaminen!koettiin!haastavaksi.!Haastateltavien!mukaan!asiantunti;

joiden!johtaminen!vaatii!vuorovaikutustaitoja!ja!kykyä!kuunnella,!mutta!toisaalta!pää;

töksiä!pitää!pystyä!perustelemaan!datalla!ja!tiedolla.!Perusteluissa!käytettävän!tiedon!

tulee! olla! ajantasaista! ja! yksityiskohtaista.! Johtaminen! on! kuitenkin! haastateltavien!

mielestä!murroksessa!ja!hiljaisen!tiedon!sekä!pehmeämpien!arvojen!merkitys!kasvaa!

tulevaisuudessa.!

'

”asiantuntijat'edellyttää,'että'se'tieto'on'hyvin'faktapohjasta”'

'

”jos'miettii'tätä'johtamisen'jakamista'tämmöiseen'ihmisten'ja'asiajohtamisen'kes9

ken,'niin'ehkä'tämmöisen'asiantuntijaorganisaatiossa'tämä'ihmisten'johtamisen'

rooli'kuitenkin'..'tulee'yhä'suuremmaksi'ja'suuremmaksi”'

'

”kovan'data'rooli'on'ehkä'korostunut'aiemmin'ja'nyt'ehkä'tulevaisuudessa'..'jos'

me'ajatellaan,'että'siellä'on'tämmöisen'hiljaisen'tiedon'hankkiminen'nousee'esille”'

'

Asiantuntijoiden!johtamisessa!koettiin!haastavaksi!se,!että!terveydenhuollon!asiantun;

tija!pystyy!aina!perustelemaan!ambitioitaan!potilaan!terveyshyödyillä.!Pitkälle!erikois;

tuneen! lääkärin! mielenkiinto! voi! olla! yksittäisessä! potilaassa! ja! kliinisessä! tekemi;

sessä,!jolloin!kokonaiskuva!hämärtyy.!Terveydenhuollon!johtajan!tuleekin!pystyä!oh;

jaamaan!asiantuntijoita!kokonaisuuden!kannalta! järkevimpään!suuntaan.!Asiantunti;

joiden! ohjaamisessa! käytettiin! resurssiohjausta,! informaatio;ohjausta,! koulutusta! ja!

rohkaisevaa!tavoitteenasettelua.!

!
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”…vuosien'mittaan'toisaalta'on'huomannut'sen'…'että'kyllä'se'kehittynytkin'tiimi'

tarvitsee'sitä'vuorovaikutteista'johtamista'ja'tavallaan'sitä'päämäärien'asettelua”'

'

”Haastelista'on' johtaa'asiantuntijoita,' koska'he'kokevat'että'heidän' tekemänsä'

päätökset'ovat'oikeutettuja.'Niistä'on'aina'terveyshyötyjä'ja'itseasiassa'tämän'ko9

konaisuuden'pitäisi'kuitenkin'arvioida'oliko'siitä'todella'sitä'hyötyä'ja'se'että'asi9

antuntijat'monta'kertaa..'eivät'välttämättä...'ajattele'sitä'tuotantotaloudellisesti'tätä'

kokonaisuutta”'

'

”Eli'tämmönen'asiantuntijaorganisaatio,'tääl'on'tavallaan'profession'johtaminen9

han'pitää'tavallaan'olla'sellasta,'niin'kun'näyttöön'perustuvaa'johtamista”'

!

Terveydenhuollon!asiantuntijalle!tulee!haastateltavien!mielestä!kuitenkin!antaa!tietyn;

laisia! vapauksia! työn!suorittamiseen.!Mitä! kokeneemmasta!asiantuntijasta!on!kyse,!

sitä!enemmän!hänelle!voidaan!antaa!vapauksia.!!

!

Asiantuntijatyöhön!kuuluu!osana!jatkuva!kouluttautuminen.!Tärkeä!osa!asiantuntijoi;

den!johtamista!onkin!auttaa!ihmisiä!pitämään!tietonsa!ajan!tasalla.!Terveydenhuollon!

alalla!on!tärkeää!seurata!hoitotyön!ja!medisiinan!kentän!kehitystä.!

!

”Siinä'johtamisessa'ehkä'on'tärkeä'niin'kuin'tavallaan'vähä'ravistella'myös'niin'

kuin'ihmisiä'etsimään'sitä'tietoa'ja'sitä'kautta'pitämään'niin'kun'tietonsa'ajan'ta9

salla.”'

'

”Asiantuntijaorganisaatiossa' tyypillisesti' ..' siihen' (asiantuntijoiden' johtamiseen)'

kuuluu'''jatkuva'kouluttautuminen”'

'

Pitkälle!erikoistuneiden!asiantuntijoiden!johtamisessa!on!selkeästi!myös!eräänlaiselle!

poikkitieteellisyydelle!sijansa.!Haastateltavat! toivat!esille!että!parhaimmat! tiimit!ovat!

sellaisia,! joissa! on! heterogeenistä! osaamista.! Samoin! asiantuntijoita! vakuutti! tieto,!

jossa!oli!hyödynnetty!muutakin!kuin!lääketieteellistä!tietämystä.!

!
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”Mä'luulen'että'luovimmat'ja'kehittävimmät'yksiköt'on'semmoisia,'jotka'antautuvat'

tämmöiseen'vähän'niin' kuin'poikkitieteelliseen'keskusteluun' ja' tiedon'keräämi9

seen.”'

'

”Asiantuntijoita'myös'vakuuttaa'se'että' jos'on,' jos'on'käytössä'tietoa'myös'niin'

kuin'tavallaan'terveydenhuollon'ulkopuolisista'lähteistä'ja'tämä'liittyy'just'maan9

tieteeseen'ja'väestön'kehitykseen'ja'epidemiologiaan'ja'myöskin'tavallaan'suun9

tauksiin'et'miten'sairauksia'hoidetaan'niin'ku'tulevaisuudessa.”'

!

5.3! Palveluntuotanto;organisaatio!

!
Asiakkaan!eli!potilaan!rooli!on!aivan!keskeinen!terveydenhuollon!palveluntuotannossa.!

Haastateltavat!kokivat,!että!asiakkaat!ovat!aikaisempaa!tietoisempia!oikeuksistaan!ja!

saamastaan!hoidosta.!Toisaalta!äkillisissä,!henkeä!uhkaavissa!tilanteissa!potilas!luot;

taa!edelleen!terveydenhuollon!ammattilaisiin.!

'

”Kyllähän'potilaat'on'enemmän'nyt'oikeuksistaan'tietoisia,'mitkä'oikeudet'heillä'

on'tavallaan'saada'jotain'oikeuksia,'mitä'oikeuksia'missä'ajassa'sitä'hoitoa'oikeus'

saada”'

'

”Potilas'on,'silloin'kun'hän'sairastuu,'niin'hän'on'niin'kuin'henkisesti'aika'epästa9

biili'plus'että'hän'ei'ole'mitenkään'välttämättä'kykenevä'kauhean'aktiivisesti'ole9

maan'niin'ku'siis'voimavara'siin'tilanteessa.”'

'

”vähän'henkeä'uhkaavasta' tilanteesta..' tuota' luottaa' ja' tavallaan'antaa' itsensä'

sen'ammattilaisen'käsiin,'te'tiedätte'miten'tässä'parhaiten'toimitaan,'et'hänen'on'

mahdotonta'siitä'asiasta'ottaa'kantaa”'

'

Haastateltavat! ennakoivat! potilaan! roolin!muutosta!myös! tulevaisuudessa.!Väestön!

vanheneminen!ja!hoitokustannusten!kasvaminen!tulevaisuudessa!kasaavat!potilaalle!

enemmän! vastuuta! omasta! terveydestään.! Eräissä! kiireettömissä! ja! lähinnä! elinta;

voista!johtuvissa!sairauksissa!potilaan!uskotaan!kantavan!tulevaisuudessa!enemmän!

vastuuta!omasta!hoidostaan!ja!terveyden!edistämisestä.!!
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!
'

”Ihmiset'ja'tavallinen'väestökin'suomessa'erityisesti'niin'ei'ole'vielä'ymmärtänyt'

sitä' omaa' vastuutaan' siitä' oman' terveyden' hoidosta' ja' sairauksien' ennaltaeh9

käisystä.”'

'

”Kansalaisen'oma'rooli,'niin'jo'ennen'sairastumista,'kun'sitten'sairastumisen'ai9

kana'niin'sitten'terveyden'edistämisessä'ja'sitten'sairastumisen'aikana'omahoi9

dossa'on'aivan'keskeinen.”'

!
Asiakaan!merkitys! palvelutapahtumassa! tunnistetaan! ja! potilaiden! vapaan! valinnan!

myötä!asiakasnäkökulman!uskotaan!vahvistuvan! tulevaisuudessa.!Asiakaslähtöinen!

palvelu!koetaan!koko!toiminnan!perustaksi! ja!terveydenhuollon!keskeisimmät!asian;

tuntijat,!lääkärit!ovat!siihen!jo!valassaan!velvoitettuja.!Case;organisaatiossa!asiakas;

lähtöisen!palvelun!yhtä!osa;aluetta,!asiakastyytyväisyyttä!mitataan!ja!seurataan,!mutta!

mittareiden!ja!järjestelmien!luotettavuutta!epäiltiin.!

!

”Järjestelmät' on' aika' pinnallisia' asiakaspalautteen' saamiseksi' ja' tiedon' kerää9

miseksi,'että'se'on'enemmänkin' tämmöistä'negatiivisten'poikkeamien'niin'kuin'

analysointia.”'

'

”Tämän'yhtymän'niin'ku' tämä'asiakkaiden'mielipiteiden'mittauksen'välineet'on'

aika…'mun'mielest'ollu'tosi'huonoja,'no'ehkä'ne'on'kaikissa'sote9organisaatioissa'

huonoja.”''''

!

Palvelutuotannon!näkökulmasta!on!kuitenkin!tärkeää!erottaa!asiakastyytyväisyys!pal;

veluiden! vaikuttavuudesta.! Terveydenhuollon! keskeisin! tehtävä!on! tuottaa! terveyttä!

edistäviä!palveluita!ja!hoitoa!potilaille.!Haastateltavat!saivat!mielestään!riittävästi!tietoa!

tuottamistaan!hoitotoimenpiteistä,!suoritteista!ja!hoitoprosessin!eri!vaiheista,!mutta!lä;

hes!kaikki!kaipasit!tietoa!hoidon!vaikuttavuudesta.!Hoidon!vaikuttavuudesta!kaivattiin!

strukturoitua!dataa,!jonka!avulla!voidaan!arvioida,!onko!hoidosta!ollut!potilaalle!hyötyä.!!

'

”Ja'itse'asiassa'tota'terveydenhuollon'palvelutapahtumassa'ei'niinkään'asiakkaat'

arvioi'sen'laatua'mikä'se'lopputulos'oli.'Vaan'ne'arvioivat'sitä,'et'kuinka'turvallinen'
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ja'huolehdittu'olo'niillä'on'ollut'siinä'tilanteessa.'Elikkä'se'leikkaustulos'ei'niinkään'

välttämättä'oo'se'pointti,'vaan'se'et'onks'se'muutoin'se'palvelukokemus'ollut'po9

sitiivinen.”'

'

”Se' että'meillä' ei' juurikaan' kerätä' tietoa' sitten' sen' ydintoiminnan' vaikuttavuu9

desta,'joka'oikeastaan'pitäisi'olla'se'kaikkein'keskeisimpiä.”'

'

”Tulevaisuudessa'meidän'pitäisi'entistä'enemmän'löytää'tätä'vaikuttavuutta'elikkä'

mitä'varten'itse'asiassa'tehdään'tätä'työtä.'Niin'sitä'kuvaavia'mittareita.”'

'

”Siis'prosessista'me'kerätään'ihan'lukuja.'Siis'käyntilukuja,'leikkauslukuja,'erilai9

sia'lukuja'odostusajoista,'hoitoajoista,'mut'sit'taas…'sanotaan'se'et'miten'me'ol9

laan'onnistuneet,'et'onko'tästä'potilaalle'jotain'hyötyä'tästä'hoidosta,'kuinka'paljon'

siitä'jopa'haittaa'hänelle'siitä'hoidosta,'kuinka'tyytyväisiä'he'ovat'tähän'palveluun,'

tämmöstä'dataahan'on'aika'vähän'ja'sitä'…systemaattisesti'ei'kyllä'saa'mistään.”'

'

”Kun'jokaisella'tuotantotapahtumalla'pitäisi'olla'terveyshyötyä'eli'sen'pitäisi'tuoda'

selkeästi'parannusta'potilaan'asemaan'ja'tätähän'…'ja'hänen'sairauteensa'ja'tä9

tähän'me'montaakaan' kertaan'pystytä' havainnoimaan'muuten' kuin' sitten' ajan'

päästä'että'oliko'siitä'hyötyä'tai'ei.”'

'

Vaikuttavuustiedon! avulla! voidaan!myös! kohdentaa! rajallisia! resursseja! tarkemmin.!

Resurssien!kohdistaminen!palvelutapahtumaan!ja!niiden!seuraaminen!koettiin!tärke;

äksi!palvelutuotannon!johtamisessa.!Tietojärjestelmien!kehitys!on!mahdollistanut!pa;

remman! tilannekuvan,! jolloin! palveluprosessin! laatua! pystytään! valvomaan! ja! poik;

keamiin!voidaan!tehdä!korjaavia!toimenpiteitä.!

'

”Et'nythän'meil'on'aika'tarkatkin'tiedot'asiakasvirroista”'

'

”Kun'siinä'on'sit'sekin'että,'ei'pelkästään'se'asiakkaiden'vaativuusaste,'eikä'se'

työntekijämäärä,'eikä'ne'resurssit'siellä'linjalla'vaikuta'siihen'miten'se'asiakasvirta'

menee,'siihen'myös'vaikuttaa'se'että'mikä'on'kenenkin'työntekijän'tavallaan'kyky'

tehdä'sitä'työtä.'Ja'se'ei'ole'aina'ihan'tasainen”'
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'

”Mutta'että'sitten'ne'heilahtelut'ja'se'tavallaan'et'miten'pystytään'niin'kuin'paran9

tamaan'sitä'laadun'tasalaatuisuutta,'siis'meillä'on'äärettömän'hyvää'laatua'ja'sit'

meil'on'jonkin'verran'äärettömän'huonoa'laatua.'Se'et'sä'saat'sen'huonon'laadun'

kiinni'ja'pystyt'tekemään'sille'niin'ku'jotain”'

!

Yksittäisenä!erityiskysymyksenä!nähtiin!henkilöstön! tyytyväisyys.!Henkilöstön! jaksa;

minen!koettiin!tärkeäksi,!mutta!sillä!koettiin!olevan!myös!selkeä!yhteys!asiakasrajapin;

taan.!

'

”Se'on'nimittäin'niin'et'mitä'paremmin'henkilöstö'jaksaa'niin'sen'paremmin'jaksaa'

asiakasrajapinta”'

'

”Sit'siel'on'tietysti'niin'ku'henkilöstöön'liittyvät'tämmöset'lukuarvot,'sairaspoissa9

olot”'

'

”Työnhyvinvointia'ja'henkilöstön'tyytyväisyyttä'ja'toimintakyky'ja'suoritekyky'täy9

tyy'myöskin'seurata,'että'tämä'toimis'niin'kuin'optimaalisesti”'

!

!

5.4! Terveydenhuollon!organisaation!tietovirtojen!ominaisuudet!

!
Tietovirtojen"sisällön"muoto"
!
Terveydenhuollon!tietovirroissa!tieto!voi!liikkua!monessa!muodossa.!Terveydenhuol;

lossa!tietojärjestelmillä!on!keskeinen!rooli! ja!siksi!iso!osa!organisaation!johtamiseen!

liittyvästä!tiedosta!on!eksplisiittistä.!Talouteen,!suoritteisiin,!prosesseihin,!henkilöstöön!

ja!muihin!resursseihin!sekä!niiden!kohdistamiseen!liittyvä!tieto!on!strukturoitua!ja!eks;

plisiittisessä!muodossa!johdon!tietojärjestelmissä.!Haastateltavien!mielestä!terveyden;

huollon! johtamisessa!käytettävän! tiedon! tulee!olla! luotettavaa,!ajantasaista! ja! laaja;

alaista,!pelkällä!taloudellisella!tiedolla!ei!toimintaa!voida!johtaa.!On!myös!tärkeä!pystyä!

poimimaan!relevantti!tieto!tietomassasta.!Lisäksi!haastateltavat!kokivat,!että!erilaisten!

trendien!havaitseminen!oli!olennaista.!Eksplisiittisen!tiedon!siirron!koettiin!olevan!hal;

linnassa!paremmin!kuin!hiljaisen!tiedon.!
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'

”…kyllä'se'(tieto)'pääsääntöisesti'löytyy'noista'tietojärjestelmistä”'

'

”Se'tieto'täytyy'olla'luotettavaa'ja'sen'täytyy'olla'ajantasaista.”'

'

”Tällaiset'trenditiedot'ovat'äärimmäisen'tärkeitä,'miten'kukakin'hoitaa'sitä'omaa'

rooliaan'siinä,'koska'tämä'kuitenkin'koostuu'kokonaisuuksista.”'

'

'”…ku' kauhean' oleellista' on' vähän' seurata'myös' semmoisia' trendejä,' ei' vaan'

tässä'alueellisia'trendejä'vaan'myös'niin'kuin'kansallisia'trendejä'ja'myös'sitten'

trendejä'mitä'maailmalla'on'terveydenhuollon'niin'kuin'kehittämisen'suhteen”'

'

Hiljaisen!tiedon!käsite!oli!haastateltaville!tuttu.!Haastateltavat!yhdistivät!hiljaisen!tiedon!

erityisesti!ammatillisen!tiedon!siirtämiseen!ja!kehittymiseen,!ei!niinkään!terveydenhuol;

lon!johtamiseen.!Lääkärin!ja!erityisesti!kirurgin!ammattia!voidaan!verrata!kisälliin,!joka!

oppii!mestaria!seuraamalla.!Lääkäreiden!koulutusjärjestelmä!erikoistumisjaksoineen!

perustuu!jatkuvaan!oppimiseen!ja!kehittymiseen.!Eläköityvät!lääkäri!toimivat!yhdessä!

seuraajien! kanssa! ennen! eläkkeelle! jäämistä,! jotta! keskeiset! toimintatavat! siirtyvät!

seuraavalle!polvelle.!

!

!

Tietovirtojen"rakenne"

!

Haastateltavat!havaitsivat!erilaisia!tietovirtojen!rakenteita.!Terveydenhuollon!tietovirto;

jen!toimijoita!ovat!organisaation!asiantuntijat,!potilaat,!ulkopuoliset!sidosryhmät!tai!tie;

tojärjestelmät.!Erityisesti!tietojärjestelmien!ja!tietokantojen!roolia!tiedon!lähteinä!koros;

tettiin.!Talouden!ja!toiminnan!tietojärjestelmät!olivat!keskeisiä!tiedon!lähteitä.!Tervey;

denhuollon!tietojärjestelmiä!toki!kritisoitiinkin,!mutta!kritiikki!kohdistui!tietojärjestelmien!

rajapintoihin,!jotka!noudattivat!liian!jyrkästi!toimintojen!ja!organisaation!rajapintoja.!Esi;

merkiksi!alueen!perusterveydenhuollon,!sosiaalitoimen!ja!erikoissairaanhoidon!tietoja!

ei!pystytä!yhdistämään!tällä!hetkellä.!Asiakkaan!eli!potilaan!rooliin!osana!tietovirtoja!

toivottiin!selkeyttä!tulevaisuuden!terveydenhuollon!toimintaympäristössä.!!

'
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”kyllä'se'pääsääntöisesti'löytyy'noista'tietojärjestelmistä”'

'

”Ensinnäkin' Suomessa'meillä' on' käytettävissä' aika' alkeelliset' tietojärjestelmät'

sillä'tavalla'että'hyvin'harvassa'sairaanhoitopiirissä'on'käytettävissä'yksi'tiedon'…'

siis'sen'kliinisen'tiedon'keräämis9'tai'tallentamisjärjestelmä,'joka'kattaa'koko'ter9

veydenhuollon,'sosiaalitoimea'ei'ole'missään'näistä.”'

!

Dataa,!informaatiota!ja!tietoa!välitetään!erilaisia!kanavia!pitkin.!Organisaation!sisällä!

kanavina!toimivat!henkilökohtainen!tapaaminen,!johtoryhmätyöskentely!tai!sähköiset!

viestintävälineet!kuten!puhelin!tai!sähköposti.!Ulkopuolelta!tulevat!tietovirrat!kanavoi;

tuivat!terveydenhuollon!organisaation!sisään!erilaisten!palvelusopimuksien,!yhteistyö;

sopimuksien,!lakien,!säädösten!ja!ohjeiden!kautta.!Erityisesti!huomio!oli!yleisen!mieli;

piteen! mainitseminen! yhtenä! keskeisenä! tietovirtana.! Poliittisessa! toimintaympäris;

tössä,!kuten!alueellisen!terveydenhuollon!organisaation!ja!jäsenkuntien!rajapinnassa!

tämä!koettiin!tärkeäksi.!

!

Tietovirtojen"johtaminen"

!

Suunnitelmallista!tiedon!siirtoa!tunnistettiin!lähinnä!ammatillisen!tiedon!siirtämisessä.!

Lääkäreiden!erikoistumiskoulutus!on!pitkälle!kehitetty!ja!järjestelmällinen!prosessi,!jota!

seuraavat! ja!ohjaavat!erikseen!nimetyt! vastuuhenkilöt.!Ammatillisen! tiedon!siirtämi;

sessä!on!kyse!erityisesti!hiljaisen!tiedon!siirtämisestä!ja!terveydenhuollon!henkilökunta!

onkin!haastateltavien!mukaan!tottunut!toimimaan!opettajina.!!!

'

”Kyllä'täällä'terveydenhuollon'puolella'nämä'ihmiset'on'hyvin'pitkälle'orientoitu9

neita'niin,'että'he'ovat'velvoitettuja'olemaan'myös'niin'kuin'opettaja”'

!

Haastateltavat!eivät!olleet!havainneet!tietovirtojen!tietoista!johtamista!tai!suunnittelua!

ammatillista!koulutusta! lukuun!ottamatta.!Tietovirtojen!ajatellaan!kytkeytyvän!niin! tii;

viisti!varsinaiseen!toimintaan,!ettei!niitä!toimintaa!kehitettäessä!erikseen!suunnitella.!

Organisaation!toimintakulttuurin!vaikutus!tietovirtoihin!tunnistettiin!ja!eksplisiittisen!tie;

don!siirron!arvioitiin!olevan!parhaiten!hallinnassa.!

'
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”…no' sanotaan,' että' ne' tilanteet'mihin'mä' itse' oon' tavallaan'ajautunut,' niin' ei'

semmosta'tiedon'siirtoa'ole'tietosesti'ole'ollut”'

'

”Kyl'se'valitettava'tosiasia'on'että,'et'se'perustuu'siihen'toiminnan'niin'ku'toimin9

taan'ja'lähtökohtaisesti' jotenki'oletetaan'että'se'tiedon'siirto'sitten'tapahtuisi' jo9

tenki'siinä'rinnalla.”'

'

Tietovirtojen"esteet"

!

Haastateltavat!havaitsivat!hyvin!erilaisia!tietovirtojen!esteitä.!Organisaation!rajat!olivat!

keskeinen! tietovirtojen!este,! joka!vaikutti!erilaisiin! toimijoihin.!Organisaatioiden! rajat!

vaikuttivat!tietojärjestelmien,!asiantuntijoiden,!ylimmän!johdon!sekä!poliittisten!päättä;

jien!välisen!vuorovaikutukseen.!Hyvin!samankaltainen!este!oli!organisaation!sisällä!ta;

pahtuva!tiedon!siiloutuminen!erikoisaloihin.!Erikoisalojen!muodostaman!varjo;organi;

saation!todettiin!olevan!osa!terveydenhuollon!ja!sairaalan!organisaatiokulttuuria.!

!

Asiakas!eli!potilas!on!palveluorganisaation!keskeinen!toimija!ja!tiedon!lähde.!Haasta;

teltavat!eivät! väittäneet!potilasta! tiedon!esteeksi,!mutta! totesivat!että! tietyissä! tilan;

teissa!vuorovaikutus!potilaan!kanssa!ei!ole!mahdollista.!

!

Tietojärjestelmät!nostettiin!esille!yhtenä!keskeisistä!tiedon!esteistä.!Ensinnäkin!tieto;

järjestelmiä! pidettiin! esteinä! huonon! käytettävyyden! vuoksi.! Tiedon! tuottaminen! ja!

muokkaaminen!vaativat!joissakin!tapauksissa!liikaa!resursseja.!Tietojärjestelmiä!syy;

tettiin!myös!tiedon!pirstaleisuudesta.!Tietojärjestelmien!puutteellinen!integraatio!estää!

tiedon!hyödyntämisen!yli!toimialojen!tai!organisaatiorajojen.!

'

”tiedon'tuotanto'on'pirstoutunutta'ja'niitä'joudutaan'keinotekoisesti'yhdistämään”'

'

”pitää'kauheesti'tehdä'työtä,'että'me'pystytään'kaivamaan'se'riittävä'tieto”'

'
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Haastateltavat!mainitsivat!tietovirtojen!esteiksi!myös!toimijoiden!suuren!vaihtuvuuden!

yhteistyökumppaneiden!verkostossa,!ajattelun!ja!syventymisen!estävän!kiireen,!luot;

tamuspulan!alaisen!ja!johtajan!välillä,!ennakkoasenteet!tiedon!lähettäjää!kohtaa!ja!yh;

teisen!kielen!puutumisen.!

!

5.5! Pohdinta!

!
Lopuksi! pohditaan! tutkimustuloksien! ja! teoreettisen! viitekehyksen! välistä! suhdetta.!

Aluksi!käydään!läpi!terveydenhuollon!johtamisen!kolme!keskeistä!näkökulmaa!eli!in;

formaatio;ohjaus,! asiantuntija;organisaatio! ja! palveluntuotanto;organisaatio.! Tämän!

jälkeen!keskitytään!tietovirtojen!rakenteeseen,!johtamiseen!ja!esteisiin.!

!

Informaatio;ohjaus!tunnistettiin!Case;organisaatiossa,!mutta!kokemukset!ja!painotuk;

set!vaihtelivat!voimakkaasti.!Haastateltavat!antoivat! informaatio;ohjaukselle!erilaisia!

painoarvoja!oman!taustan!ja!työnkuvan!mukaan.!Laihosen!(2014)!muodostamaa!tie;

tovirtojen!ja!erityisesti!informaatio;ohjauksen!kategorisointia!ei!tunnistettu,!mutta!lähes!

jokaisesta!kategoriasta!ja!alakategoriasta!saatiin!esimerkkejä.!Haastateltavat!mainitsi;

vat!yksittäisiä!esimerkkejä!valtionhallinnon!kansallisen!informaatio;ohjauksen!alakate;

gorioista!eli!informaatio;ohjauksesta,!hallinnollisesta!informaatio;ohjauksesta!ja!asian;

tuntijaohjauksesta.!Empiiriset!tutkimustulokset!tukivat!Laihosen!informaatio;ohjauksen!

kategorisointia!myös!ohjauksen!vuorovaikutuksen!suhteen.!Kansallisen! informaatio;

ohjauksen!esimerkit! koettiin! vertikaalisiksi.! !Valtiohallinto! on! ylhäällä! ja! ohjaa! sieltä!

alempia!alueellisia!toimijoita.!Tutkimusaineisto!haastaa!kuitenkin!Laihosen!(2014)!nä;

kemyksen!kahdella!tavalla.!!

!

Ensinnäkin,!vaikka!lainsäädäntö!tunnustettiin!informaatio;ohjauksen!pohjaksi,!niin!alu;

eellisella!ohjauksella!on!empiirisen!tutkimuksen!perusteella!merkittävämpi!rooli.!Alu;

eelliset! terveydenhuollon!organisaatiot!ovat! jäsenkuntiensa!omistamia! ja!näiden! re;

surssiohjauksen!alaisia.!Vaikka!tiettyjä!lakisäätäisiä!raja;arvoja!annetaankin!valtakun;

nallisesti!lainsäädännön!ja!asetuksien!muodossa,!niin!alueelliset!toimijat!ovat!riippu;

vaisia!omistajiensa!rahoituksesta.!!

!
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Toinen!mielenkiintoinen!huomio!liittyy!siihen,!että!oma;aloitteinen!vertaisarviointi!koet;

tiin!informaatio;ohjaukseksi.!Informaatio;ohjaukseksi!kutsuttiin!yksityisiltä!tutkimuslai;

toksilta!tilattua!arviointia!esimerkiksi!tietyn!erikoisalan!tuottavuudesta.!Tämän!voidaan!

katsoa!liittyvän!Laihosen!(2014)!huomioon!siitä,!että!informaatio;ohjaus!on!kaikilla!ta;

soilla!usein!vuorovaikutteista!ja!alueellinen!informaatio;ohjaus!on!vertikaalista.!!Myön;

teinen!arvion!alueellisen! terveydenhuollon!organisaation! tuottavuudesta!voi!olla!pe;

ruste!uusille!investoinneille!palvelusopimusneuvotteluissa!eli!osa!alueellista!vuorovai;

kutteista!informaatio;ohjausta.!

!

Laihonen! (2014)! jakaa! alueellisen! informaatio;ohjauksen! kolmeen! alakategoriaan.!

Haastatteluaineistosta!löytyi!vahvistus!kaikille!kategorioille.!Aluehallinto!ja!alueellisen!

kehitys!koettiin!hyödylliseksi!ja!toimijoiden!arvioitiin!lisääntyvän!tulevaisuudessa.!Alu;

eellinen!toiminnanohjaus!koettiin!kuitenkin!tavoitteiltaan!ristiriitaiseksi.!Lisäksi!tiedon;

pirstaleisuuden! arvioitiin! heikentävän! toiminnanohjausta! ja! validin! kokonaiskuvan!

muodostamista.!

!

Empiirinen!aineisto!vahvistaa!oletukset!terveydenhuollon!asiantuntijoiden!poikkeuksel;

lisen!itsenäisestä!roolista!ja!asiantuntijoiden!johtamisen!haasteellisuudesta.!Asiantun;

tijoiden! työ! on! usein! ennalta! arvaamattomien! ongelmien! ratkaisua! (Laihonen! et! al.!

2013),!joten!asiantuntijoille!halutaan!antaa!tiettyjä!vapauksia!ja!mahdollisuuksia!itse;

näiseen!työhön,!mutta!tavoitteenasettelu!ohjaa!työtä!oikeaan!suuntaan.!Myös!asian;

tuntemuksen!ja!ammattimaisen!johtamisen!ristiriitainen!yhdistäminen!sai!vahvistuksen!

(Parviainen! et! al.! 2005).! Empiirisen! aineiston! perusteella! asiantuntijoita! johdetaan!

ajantasaisella!ja!yksityiskohtaisella!tiedolla.!Tiedon!lähteet!jäsennetään!hyvin!käytän;

nönläheisesti!hallintoa!tukeviin!tietojärjestelmiin!ja!keskeisiin!vuorovaikutustilanteisiin,!

kuten!kuntien!kanssa!käytäviin!palvelusopimusneuvotteluihin!tai! johtoryhmätyösken;

telyyn.!Tiedon!lähteiden!arvottaminen!ei!ollut!tiedostettua!Case;organisaatiossa,!mutta!

tiedon!käytettävyydelle!annettiin!painoarvoa!(Simonen!et!al.!2009).!

!

Empiirisen!aineiston!perusteella!tehtävä!tulkinta!palvelutuotannon!osa;alueista!oli!pit;

kälti!Lönnqvist!et!al.!(2010,!16)!näkemysten!mukainen.!Palvelutuotanto!nähdään!ko;

konaisuutena,! jossa!asiakkaalla!on!erityinen!rooli.!Tiedon!epätasapaino!näkyy!edel;

leen!potilaan!ja!terveydenhuollon!ammattilaisen!välisessä!suhteessa,!vaikka!potilaat!
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ovatkin!yhä!enemmän!tietoisia!hoidosta!ja!oikeuksistaan!(Parviainen!et!al.!2005H!Sin;

tonen!&!Pekurinen,!2006).!Asiakkaan!rooli!on!kuitenkin!muuttumassa! ja! tulevaisuu;

dessa!asiakkaan!eli!potilaan!ennakoidaan!ottavan!yhä!enemmän!vastuuta!hoidostaan.!

Tämä!suuntaus!vahvistaa!käsitystä,!että!potilas!ei!vain!hyödynnä!palveluita,!vaan!on!

itse!merkittävä!osa!palvelutuotantoa.!

!

Palvelutuotannon! johtaminen! on! vaikeaa,! koska! palvelutuotantoa! on! vaikea!mitata.!

Empiirisestä!aineistosta!voidaan!tunnistaa!kaikki!Sintosen!ja!Pekurisen!(2006)!tervey;

denhuollon!palvelutuotannon!mallin!osatekijät,!vaikka!mallia!ei!sinänsä!haastattelussa!

käsiteltykään.!Panoksista!erityisesti!taloudelliset!voimavarat!ja!henkilöstö!koettiin!tär;

keiksi.!Tietojärjestelmät!antoivat!jo!ajantasaisen!kuvan!itse!palveluprosessista!ja!tuo;

tantoa!arvioitiin!tuotettuina!suoritteina.!Terveydenhuollossa!on!vaikea!mitata!erityisesti!

hoidon!vaikuttavuutta.!Empiirinen!aineisto!vahvistaa!tämän!ja!sen!perusteella!voidaan;

kin!sanoa,!ettei!terveydenhuollon!johtamisessa!saada!riittävästi!tietoa!sekä!tietovirtoja!

nimenomaan!hoidon!vaikuttavuudesta,!terveydenhuollon!palvelutuotantomallin!neljän;

nestä!osasta.!Parempi!tietoisuus!hoidon!vaikuttavuudesta!helpottaisi!rajallisten!resurs;

sien!kohdistamista.!Resurssien!allokointipäätökset!ovat!palvelutuotannon!johtamisen!

tärkeimpiä! päätöksiä! (Parviainen! et! al.! 2005).! Vaikuttavuuden! arviointi! on! tärkeää!

myös!laadun!kannalta!(Klemola!et!al.!2014).!Palveluprosessin!poikkeamat!havaitaan!

paremmin!ja!palvelun!laatua!korjaavat!toimenpiteet!voidaan!aloittaa!aikaisemmin!(Lill;

rank!&!Venesmaa,!2010).!

!

Terveydenhuollon!tietovirtojen!kuvaaminen!yhdellä!rakenteellisella!mallilla!vaatii!mal;

lilta!tiettyä!väljyyttä!ja!joustavuutta.!Jos!tarkastellaan!esimerkiksi!tietovirran!toimijoita,!

niin!tiedon!lähettäjä!ei!ole!aina!luonnollinen!henkilö,!vaan!se!voi!olla!laki,!tietojärjes;

telmä!tai!kokous.!Tutkimuksen!näkökulmista!esimerkiksi! informaatio;ohjaus!pitää!si;

sällään!hyvin!erilaisia!tiedon!lähettäjiä.!Lainsäädäntö,!ministeriöiden!asetukset,!eri!si;

dosryhmien!suositukset,!valvovat!viranomaiset,!alueelliset!toimijat!tai!sisäiset!ohjaus;

menetelmät!voidaan!kaikki!nähdä!tiedon!lähettäjinä!(Laihonen,!2009).!!

!

Empiirisen! aineiston! perusteella! terveydenhuollon! johtamisen! tietovirtojen! sisällön!

muoto!on!pääsääntöisesti!eksplisiittinen.!Hiljaisen!tiedon!merkitys!tunnistettaan!yksilön!
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päätöksenteossa,!mutta!kuten!Simonen!et!al.!(2009)!mainitsee,!terveydenhuollon!joh;

tajat!hyödyntävät!tietolähteitä!laajasti!ja!eri!tietolähteiden!käyttö!riippuu!yksittäisen!pää;

töksentekijän!kyvyistä!ja!halusta.!Terveydenhuollon!organisaation!johtaminen!perus;

tuu!informaatioon.!Empiirinen!aineisto!korosti!poliittisen!toimintaympäristön!vaikutusta!

terveydenhuollon!tietovirtoihin.!!

!

Haastatteluiden!perusteella!voidaan!sanoa,!että!tietovirtojen!johtaminen!ei!ole!Case;

organisaatiossa!suunniteltua!ja!tiedostettua.!Organisaatiossa!ei!ole!tiedon!kodifiointi;!

tai!personointistrategioita! (Hansen!et!al.!1999).!Tieto!ymmärrettiin! tärkeäksi! resurs;

siksi,!mutta!sillä!ei!ollut! johtamisstrategiaa!(Ordónes,!2004)!tai!sitä!ei! tietoisesti! joh;

dettu!ammatillisen!tiedon!siirtämistä!lukuun!ottamatta.!!

!

Empiirisestä! aineistosta! löydettiin! useita! tietovirtojen! esteitä.! Organisaatioiden! rajat!

vaikuttivat! toimijoiden! vuorovaikutukseen! terveydenhuollon! organisaatioiden! välillä,!

mutta!myös!yksittäisen!organisaation!sisällä.!Erikoisalojen!muodostama!varjo;organi;

saatio!on!osa! terveydenhuollon!organisaation!kulttuuria! ja!se!muodostaa! tiedon!vir;

tausta!haittaavia!siiloja!organisaatioon!(Kivinen,!2008).!Tietojärjestelmät!ovat!keskei;

sessä!roolissa!terveydenhuollon!tiedon!siirrossa!ja!niiden!huono!integraatio!sekä!käy;

tettävyys!koettiin!merkittäväksi!esteeksi!(Vashisth!et!al.!2010).!Aineisto!tuki!myös!Kal;

lion!(2015)!erityistä!väitettä!lääkäriprofession!ja!terveydenhuoltoa!ohjaavan!poliittisen!

päätöksenteon!vastakkainasettelusta,! jossa! luottamuksen!puute!on!este.!Asiakkaan!

eli!potilaan!rooli!ei!ole!terveydenhuollon!palvelutuotannossa!yksiselitteinen.!Usein!po;

tilas!on!palveluorganisaation!keskeinen! toimija! ja! tiedon! lähde,!mutta! tietyissä! tilan;

teissa!vuorovaikutus!potilaan!kanssa!ei!ole!mahdollista.!

!

Empiirinen! tutkimus!ei! varsinaisesti! tuonut!uusia!merkittäviä!näkökulmia! terveyden;

huollon!johtamisen!tietovirtoihin.!Toisaalta!tutkimuksen!teoreettinen!viitekehys!ohjasi!

voimakkaasti!ilmiön!tarkastelua.!Empiirinen!aineisto!sen!sijaan!vahvisti!näkökulmia!ja!

painotti!kolmen!keskeisen!näkökulman!sisältöjä!alkuperäisestä!teoreettisesta!mallista!

poiketen!(Kuva!10).!!

!
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!
!

Kuva!10:!Terveydenhuollon!johtamisen!tietovirtojen!keskeiset!piirteet!empirian!perus;

teella.!

!

Informaatio;ohjauksessa!alueellinen!ohjaus!oli!ennakoitua!merkittävämpää.!Informaa;

tio;ohjauksen!vuorovaikutteisuus!korosti!tavoitteiden!moninaisuutta!ja!osittaista!ristirii;

taisuutta.!Asiantuntijoiden!johtamisessa!dataa,!informaatiota!ja!tietoa!käytettiin!moni;

puolisesti.!Hiljaisen!tiedon!merkitys!oli!valituista!kolmesta!näkökulmasta!juuri!asiantun;

tijoiden!johtamisessa!suurinta.!Näkökulma!oli!ehkä!inhimillisin,!jolloin!ihmisiin,!proses;

seihin! ja!työtapoihin!sitoutunut! ja!vaikeasti! ilmaistava!ja!siirrettävä!implisiittinen!tieto!

näkyi! parhaiten! juuri! asiantuntijoiden! johtamisessa.!Palvelutuotanto;organisaatiossa!

toinen!vaikeasti!ilmaistava!asia!eli!terveydenhuollon!vaikuttavuus!osoittautui!merkittä;

väksi! tietovirraksi.! Vaikuttavuuden! tutkiminen! ja! mittaaminen! on! erikoissairaanhoi;

dossa!edelleen!varsin!harvinaista,!vaikka!sen!tarpeellisuus!on!tunnustettu!niin!kliini;

sessä,!kuin!hallinnollisessakin!päätöksenteossa!(Simonen!et!al.!2011).!

!

!

!

!

!
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6" JOHTOPÄÄTÖKSET"

!

Tässä!luvussa!käydään!läpi!empiirisen!tutkimuksen!tulosten!suhde!teoreettiseen!viite;

kehykseen!sekä!vastataan!esitettyihin!tutkimuskysymyksiin.!Luvussa!arvioidaan!myös!

tutkimuksen!rajoitteita!ja!mahdollisia!jatkotutkimuskohteita.!

!

Julkinen!terveydenhuollon!toimintaympäristö!on!muuttumassa.!Terveydenhuollon!ra;

kenteita!ollaan!uudistamassa!tavalla!joka!vaikuttaa!olennaisesti!palveluiden!tuotannon!

organisointiin!ja!rahoitukseen.!Sipilän!hallitus!on!viemässä!päätökseensä!pitkään!val;

misteilla!olleen!sosiaali;! ja! terveydenhuollon!palvelurakenneuudistuksen.!Lisäksi! toi;

mintaympäristössä!käytettävät!resurssit!ovat!yleisen!taloudellisen!tilanteen!ja!väestön!

ikääntymisen!johdosta!heikkenemässä.!Terveydenhuolto!kohtaa!merkittäviä!haasteita!

lähitulevaisuudessa.!

!

Alueellisten!terveyspalveluita!tulee!voimakkaasti!kehittää!vastamaan!muuttuvaa!pal;

veluiden!kysyntää!ja!toimintaympäristöä.!Nopeasti!muuttuva!poliittinen!ohjaus!sanelee!

merkittävien,!yli!vuosikymmenten!ja!valtuustokausien!kestäviä!investointeja.!Kun!uusia!

palvelurakenteita!suunnitellaan,!tarvitaan!tietoa!eri!mallien!tuottavuudesta!ja!vaikutta;

vuudesta!ihmisten!hyvinvointiin.!Merkittävien!päätösten!perusteiksi!ja!organisaatioiden!

johtamisen!tueksi! tarvitaan!tietoa,! jota!on!runsaasti! tarjolla!tietointensiivisissä!asian;

tuntija;organisaatioissa,!kuten!sairaaloissa.!

!

!

6.1! !Terveydenhuollon!johtamisen!keskeiset!tietovirrat!
!

Terveydenhuollon!organisaatio!on!tietointensiivinen!organisaatio,!missä!kulkee!hyvin!

erilaisia!tietovirtoja.!Tässä!tutkimuksessa!on!pyritty!selvittämään,!miten!tietovirtoja!voi;

daan!hyödyntää! terveydenhuollon!organisaation! johtamisessa.!Vastausta!on! raken;

nettu! alatutkimuskysymyksilläH! mitä! tietovirtoja! kulkee! terveydenhuollon! organisaa;

tiossa,!mitä!esteitä!tietovirroissa!on!ja!miten!tietovirtoja!voidaan!johtaa?!

!
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Mitä!tietovirtoja!kulkee!terveydenhuollon!organisaatiossa?!Ensimmäiseen!alatutkimus;

kysymykseen! on! haettu! vastausta! tarkastelemalla! terveydenhuollon! organisaatiota!

kolmesta!eri!näkökulmasta,!jotka!kuvaavat!julkisen!terveydenhuollon!erityispiirteitä.!!

!

Alueellisen!terveydenhuollon!organisaatiota!ohjataan!kansallisella!ja!alueellisella!infor;

maatio;ohjauksella.!Kansallinen!informaatio;ohjaus!on!usein!asiantuntija;ohjausta!ter;

veydenhuollon!henkilöstölle,!mutta!myös!muille!ammattiryhmille.!Sosiaali;!ja!terveys;

ministeriön!linjaukset!ja!suositukset!ovat!myös!kansallista!informaatio;ohjausta.!Infor;

maatio;ohjaus!on!usein!vuorovaikutteista!eli!terveydenhuollon!alueellinen!organisaatio!

toimittaa! osallistuu! ohjaukseen! esimerkiksi! toimittamalla! tietoja! kansalliseen! vertai;

luun.!Alueellinen!informaatio;ohjaus!on!alueellisen!terveydenhuollon!organisaation!nä;

kökulmasta!organisaation!omistajien!antamaa!ohjausta!ja!siten!myös!pakottavampaa.!

Rajanveto!alueellisen!resurssiohjauksen!ja!informaatio;ohjuksen!välillä!voi!olla!häilyvä.!

Alueellinen!informaatio;ohjaus!on!myös!vuorovaikutteista.!Alueellinen!kehitystyö!ja!toi;

minnan!ohjaus!sisältävät!tietovirtoja!hallinnollista!järjestelmistä!kuten!potilastietojärjes;

telmästä.!Tiedot!ovat!kaiken!kaikkiaan!moninaisia! johtuen! julkisen!terveydenhuollon!

byrokraattisuudesta.!!

!

Asiantuntijaorganisaation! tietovirrat! liittyvät! erityisesti! asiantuntijoiden! johtamiseen.!

Asiantuntijoiden!johtamisessa!osaamisella!ja!tiedolla!on!suuri!merkitys.!Päätökset!tu;

lee!perustua!näyttöön!eli!dataan!ja!informaatioon.!Tutkimuksella!ja!tieteellisellä!tiedolla!

on! merkitystä! kliiniseen! työhön! liittyvässä! päätöksenteossa,! mutta! hallinnollisessa!

työssä!organisaation!dokumentoitu!tieto!kuten!budjetit!ja!tuotantosuunnitelmat!koros;

tuvat.!

!

Palvelutuotannon!tietovirrat!liittyvät!tuotantoprosessiin!ja!siihen!liittyvien!resurssien!al;

lokointiin.! Nykyisellään! terveydenhuollon! panoksista,! itse! prosessista! ja! tuotoksista!

saadaan!tietoa!tietojärjestelmistä,!koska!niitä!on!helppo!mitata.!Hoidon!vaikuttavuu;

desta!eli! terveydenhuollon!perimmäisestä! tarkoituksesta!ei!kuitenkaan!ole! riittävästi!

tietovirtoja,! koska! terveyttä! tai! sen!muutosta! on! vaikea!mitata.!Potilaan! ja! palvelun!

tuottajan!välinen!vuorovaikutus!on!osa!palvelutuotannon!tietovirtoja.!Potilaan!rooli!ei!

kuitenkaan!ole!aivan!yksiselitteinen.!!

!
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Mitä!esteitä! tietovirroissa!on?!Tutkimuksen! toiseen!alakysymykseen!on!haettu! vas;

tausta!jäsentämällä!esteet!tietovirran!rakenteen!mukaan.!Esteet!liittyvät!tiedon!lähet;

täjään,!vastaanottajaan!tai!tiedon!siirrossa!käytettävän!mediaan.!Tiedon!lähettäjä!voi!

estää!tiedon!virtaamista,!jos!hän!pelkää!oman!asemansa!heikkenevän!tiedon!jakami;

sen!seurauksena.!Tiedon!vastaanottaja!voi!olla!tietovirtojen!este,!mikäli!hänen!kykynsä!

vastaanottaa!tietoa!tai!hyödyntää!sitä!päätöksenteossa!on!heikko.!Käytettävä!media,!

esimerkiksi!tietojärjestelmä!on!este!tietovirroille,!mikäli!sen!käytettävyys!on!heikko!tai!

se!on!huonosti!integroitu!muihin!tietojärjestelmiin.!Tieto!itsessään!voi!myös!hidastaa!

tiedon!siirtoa.!Lisäksi! tietovirran! toimintaympäristö!voi!estää! tiedon!virtaamista.!Ter;

veydenhuollon!organisaatio!on!usein!hierarkkinen!ja!organisaatioiden!sisäiset!rajat!hi;

dastavat! tai!estävät! tiedon!siirtämistä.!Organisaatioiden!ulkoiset! rajat! toimivat!usein!

myös!tietojärjestelmien!rajoina,!jotka!vaikeuttavat!terveydenhuollon!tietovirtoja!ja!infor;

maatio;ohjausta!alueellisesti!ja!valtakunnallisesti.!

!

Kolmannessa!apukysymyksessä!kysyttiin,!miten!tietovirtoja!voidaan!johtaa?!Jotta!tie;

tovirtoja!voidaan!johtaa,!niin!ne!tulee!tiedostaa!ja!niitä!pitää!mitata.!Tiedon!siirtämistä!

voidaan! johtaa!erityisillä!strategioilla,! joiden!avulla!organisaation! tiedon!muotoa!voi;

daan!muokata!haluttuun!muotoon!ja!tarvittaessa!edistää!tiedon!virtaamista.!Vaikka!ter;

veydenhuollon!organisaatio!ei!olisi!muuten! tiedostanut! tietovirtoja,!niin!kliinisen!am;

mattitaidon!siirtäminen!perustuu!usein!hiljaisen!tiedon!siirtoon!ja!se!on!tiedostettua!ja!

johdettua.!

!

Riippumatta!tulevaisuuden!palvelurakenteista!terveydenhuoltoa!tuotetaan!jatkossakin!

alueellisesti.!Alueellisesti!toimiva!terveydenhuollon!organisaation!tulee!pystyä!tasapai;

nottamaan! ikääntyvästä! väestöstä! johtuva!palveluiden! kysynnän! kasvu! ja! rajallinen!

palveluiden! rahoitus.! Käytettävissä! olevat! rajalliset! resurssit! pitää! pystyä! kohdista;

maan!palveluntuotannossa!mahdollisimman!tehokkaasti! ja!vaikuttavasti.!Terveyden;

huollon!asiantuntijat,!kuten!lääkärit!ja!hoitohenkilökunta,!ovat!keskeisessä!asemassa!

tässä!tehtävässä.!Näiden!asiantuntijoiden!eli!organisaation!keskeisen!voimavaran!joh;

taminen!on!yksi!terveydenhuollon!organisaatioiden!keskeisistä!haasteista.!Tehokkaat!

ja!vaikuttavat!terveydenhuollon!palvelut!edellyttävät!siis!hyvin!suunniteltuja!ja!johdet;

tuja!tietovirtoja.!

!
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6.2! Tutkimuksen!rajoitteet!ja!jatkotutkimusaiheet!

!

Tutkimuksen!empiirinen!osa!toteutettiin!yhdessä!alueellisessa!organisaatiossa.!Case;

tutkimuksen!rajoituksena!onkin!sen!yleistettävyys.!Kun!organisaatiokulttuurilla!on!mer;

kittävä!vaikutus!tiedon!siirrossa!ja!tietovirtojen!esteenä,!niin!tulosten!yleistettävyys!voi!

olla!heikkoa!terveydenhuollon!muihin!organisaatioihin.!Tutkimus!toteutettiin!eliittiotan;

nalla!alueellisen!terveydenhuollon!organisaation!ylimpään!johtoon.!Hierarkkisissa!or;

ganisaatioissa! johto!on!kapea,! joten!haastateltavien!määrä! jäi!varsin!pieneksi! ja!on!

mahdollista,!ettei!kaikkia!erityiskysymyksiä!saatu!haastatteluilla!katettua.!Tutkimuksen!

aihe!ja!sen!keskeiset!käsitteet!olivat!haastateltaville!vieraita!ja!kysymykset!ymmärret;

tiin!hyvin!vaihtelevasti.!Virikemateriaalin!suurempi!käyttö!olisi!saattanut!kaventaa!vas;

tausten!hajontaa,!mutta!toisaalta!se!olisi!saattanut!ohjata!vastauksia!tiedostamatta!sa;

maan!suuntaan.!Haastatteluiden!analysointi!paljasti!haastattelijan!kokemattomuuden.!

Osa!aiheista!olisi!vaatinut!tarkentavia!jatkokysymyksiä.!

!

Terveydenhuollon! johtamisen! tietovirtojen! tutkimusta! tulisi! jatkaa! päätöksenteossa!

käytettävien!tietovirtojen!ja!organisaatiotasojen!välisellä!vertailulla.!Haastatteluaineisto!

osoitti,! että! päätöksenteossa!hyödynnettiin! erilaisia! tietovirtoja! riippuen! siitä,! kuinka!

kaukana!operatiivisesta!toiminnasta!haastateltava!työskenteli.!Vuorovaikutus!kuntara;

japinnassa!vaikutti! selkeästi!käytettäviin! tietovirtoihin.!Myös!yksittäisen! tietovirran! ja!

siihen!vaikuttavien!esteiden!tarkempi!analysointi!olisi!kiinnostava!tutkimuksen!kohde.!

Esteiden!vaikutusta!voitaisiin!tutkia!kvalitatiivisesti,!jolloin!organisaatio!voisi!keskittyä!

merkittävimpien!esteiden!purkamiseen.!

!

!

!

! !
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LIITTEET"

LIITE"1:"Saatekirje"

Hei,!

!

Opiskelen!Lappeenrannan!teknillisessä!yliopistossa!ja!teen!Pro!gradu!työtä!tietojohta;

misesta.! Työni! aihe! on! Tietovirtojen! hyödyntäminen! alueellisen! terveysjärjestelmän!

johtamisessa! ja! tutkimus! toteutetaan! Päijät;Hämeen! sosiaali;! ja! terveysyhtymässä,!

joka!on!myöntänyt!tutkimukselle!tutkimusluvan.!

!

Toivon!että!kiireestä!huolimatta!ehtisitte!osallistua!haastatteluun.!Jokainen!näkemys!

ja!mielipide!ovat!tutkimuksen!onnistumisen!kannalta!hyvin!tärkeitä.!

!

Tutkimukseen!valitaan!5;7!haastateltavaa!erikoissairaanhoidon!sekä!ensihoito;!ja!päi;

vystyskeskuksen!ylimmästä!johdosta.!Haastattelu!toteutetaan!teemahaastatteluna!ja!

vastaukset! tallennetaan!sähköisesti!kirjoittamista!varten.!Haastatteluaineisto!käsitel;

lään!ehdottoman!luottamuksellisesti,!eikä!yksittäisen!vastaajan!henkilöllisyys!selviä!ai;

neistosta!missään!vaiheessa.!Antamasi!tiedot! jäävät!sellaisenaan!vain!tutkijan!käyt;

töön!ja!tutkimustulokset!raportoidaan!yleisellä!tasolla,!siten!ettei!yksittäisen!vastaajan!

tietoja,!mielipiteitä!tai!näkemyksiä!ole!mahdollista!tunnistaa.!

!

Haastattelut!tehdään!huhtikuun!2015!aikana!ja!haastatteluun!tulisi!varata!aikaa!noin!

45;60!min.!

!

Yhteistyöstäsi!etukäteen!kiittäen!

!

Mikko!Järvi!

mikko.jarvi@phsotey.fi!

puh:!044!719!5777!

!

Tutkimuksen! 1.! ohjaajana! toimii! Lappeenrannan! teknillisen! yliopiston! tutkijatohtori!

Mika!Vanhala.!Häneltä! voi! tarvittaessa!pyytää! lisätietoja! tutkimuksestani.!mika.van;

hala@lut.fi,!puh:!+358!(0)!40!833!5794!!
!



! 93!

LIITE"2:"Teemahaastattelun"runko"

!

Tietovirtojen!hyödyntäminen!alueellisen!terveysjärjestelmän!johtamisessa!

!
Johdanto:"
"

•! Kerro!lyhyesti!työhistoriastasi!ja!milloin!aloitit!nykyisessä!tehtävässäsi?!

•! Mitkä!ovat!keskeiset!vastuualueesi?!

•! Onko!työsi!hallinnollista!johtamistyötä!vai!sekä!hallinnollista!johtamistyötä!että!

kliinistä!työtä?!

•! Monenko!työntekijän!johtaja!olet?!

•! Kuuluuko!tehtäviisi!työskentely!poliittisten!päätöksentekijöiden!kanssa?!

Selitettävät!asiat:!

tietovirta,"th"organisaatio,"palveluorganisaatio"(asiakas)"

"
Kysymykset"teemoittain:"
"
Tutkimuskysy>
mys"

Haastattelukysymys" Näkökulma/Teema"

Mitä!tietovirtoja!
kulkee!tervey;
denhuollon!orga;
nisaatiossa?!

Mitkä!ovat!mielestäsi!vastuualueesi!
johtamisen!keskeiset!osa;alueet?!
!
Minkälainen!tieto!on!tärkeää!näiden!
osa;alueiden!johtamisessa!tai!pää;
töksenteossa?!
!
Terveydenhuollon!organisaatio!on!
asiantuntijaorganisaatio.!Minkälaista!
tietoa!tarvitaan!asiantuntijoiden!joh;
tamiseen?!(asiantuntijaorganisaatio)!
!
Erikoissairaanhoito!on!palvelutuo;
tantoa.!Minkälainen!tieto!on!kes;
keistä!palvelutuotannon!johtami;
sessa?!(palvelutuotanto)!
!
Minkälaista!tietoa!palveluproses;
sista!kerätään?!(sisältö)!
!
Yleisesti!palvelutuotannossa!vuoro;
vaikutus!asiakkaan!kanssa!on!kes;
keistä.!Minkälainen!rooli!asiakkaalla!
on!julkisessa!terveydenhuollossa?!

Terveydenhuolto!
•! palvelutuotanto!
•! toimintaympäristö!

Tietovirran!rakenne!
•! toimijat!
•! asiayhteys!
•! sisältö!
•! kanavat!

Asiantuntijaorganisaatio!
!
!
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(palvelutuotanto,!sisältö)!Asiak;
kaana!potilas?!Asiakkaana!kunta?!
!
Mitkä!ovat!keskeisiä!ulkoisia!sidos;
ryhmiä,!joille!siirretään!tietoa?!(toi;
mintaympäristö)!
Mitkä!tai!ketkä!ovat!tällaisen!tiedon!
keskeisiä!lähteitä!tai!lähettäjiä?(toi;
mijat)!
!
Entä!vastaanottajia?!(toimijat)!
!
Mitkä!prosessit,!tapahtumat!tai!toi;
minnot!ovat!keskeisiä!tiedon!siir;
rossa?!(asiayhteys)!
!
!
Missä!muodossa!tieto!on!näissä!
prosesseissa!tai!toiminnoissa?!Hil;
jaista/Eksplisiittistä?!Dataa/Infor;
maatiota/Tietoa?!(sisältö)!
!
Mitä!välineitä!tai!kanavia!tiedon!siir;
toon!käytettään?!(kanavat)!
!

Mitä!esteitä!tieto;
virroissa!on?"

Millaisia!esteitä!sisäisillä!tietovirroilla!
on?!
!
Millaisia!esteistä!ulkoisilla!tietovir;
roilla!on?!
!
Millaisia!tiedon!lähettäjästä!johtuvia!
esteitä!on!havaittu?!
!
Millaisia!tiedon!vastaanottajasta!joh;
tuvia!esteitä!on!havaittu?!
!
Millaisia!tiedon/tietovirran!sisällöstä!
johtuvia!esteitä!on!havaittu?!
!
Onko!tiedon!esteitä!pyritty!purka;
maan?!Miten?!

Tietovirtojen!esteet,!toi;
mintaympäristö!

Miten!tietovirtoja!
voidaan!johtaa?!!
"

Johdetaanko!saatavilla!olevilla!tie;
doilla!vai!saadaanko!todella!tietoa,!
jolla!voi!johtaa?!
!
Onko!tiedon!siirtämistä!tai!tietovir;
toja!suunniteltu!tietoisesti?!
!

Johtaminen!
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Kodifioidaanko!tietoa!suunnitelmalli;
sesti!helpommin!siirrettävään!muo;
toon?!
!
Arvioidaanko!kodifioinnin!kustan;
nuksia?!
!
Seurataanko!tai!mitattaanko!tiedon!
siirtoa!tai!muita!tietoprosesseja!ku;
ten!tiedon!luonti,!tiedon!hyödyntämi;
nen,!tiedon!varastointi,!tiedon!omak;
suminen?!
!

!
!

!
!

!


