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Digitalisaatio on ollut kasvava trendi jo pitkään ja tämä näkyy myös terveydenhuollon 

toimikentällä. Samanaikaisesti terveydenhuollossa kasvaa tarve liikuteltaville ratkaisuille, 

joiden myötä kirjaamisen reaaliaikaisuus, tietoturva ja terveydenhuollon tehokkuus kohenevat. 

Näiden ratkaisuiden myötä potilastyö ja hoidon taustalla tehtävät toiminnot eivät ole enää 

työasemasta riippuvaisia.  

 

Mobiiliteknologiat ovat eräs keino vastata terveydenhuollon toimialan vaatimuksiin. 

Mobiiliteknologioiden määrän kasvaessa myös niiden käyttöönotot yleistyvät. Samalla 

onnistunut käyttöönotto luo pohjan uuden toiminnallisuuden aktiiviselle käytölle. Tämän 

vuoksi tutkimuksessa haluttiin selvittää, millä tavalla mobiiliteknologian nykyistä 

käyttöönottoprosessia voidaan parantaa, jotta projektiluontoisesta käyttöönotosta voidaan saada 

pitkäaikainen hyöty sosiaali- ja terveysalan organisaatioihin. Kokonaisuudessaan työ rakentuu 

teoriaosuudesta sekä empiriaosuudesta, joka on toteutettu kohdeyritykselle. Teoriaosuudessa 

selvitettiin kirjallisuuden perusteella, millaisia piirteitä käyttöönotossa arvostetaan ja millä 

tapaa käyttäjät saadaan parhaiten sitoutettua uuden teknologian käyttöön terveydenhuollon 

toimikentällä. Tutkimuksen empiriaosuudessa puolestaan toteutettiin kirjallisuuden pohjalta 

laadittu kyselytutkimus jo mobiiliteknologian käyttöönoton tehneille sairaanhoitopiireille, sekä 

haastattelu yrityksen asiantuntijalle. Tämän jälkeen nykyprosessin soveltuvuutta arvioitiin 

suhteessa selvitettyihin asiakastarpeisiin. 

 

Tutkimustulosten perusteella käyttöönotossa pidetään tärkeänä erityisesti hyvää tiedottamista, 

tarjottuja koulutuksia, joustavuutta käytön aloituksessa sekä hyvien prosessien mahdollistamaa 

ajansäästöä. Näitä asiakastarpeita vastaamaan työssä suunniteltiin kohdeyritykselle muutoksia 

käyttöönottoprosessiin. Näiden myötä pystytään paitsi vastaamaan asiakastarpeisiin aiempaa 

paremmin, myös projektoimaan yrityksen omia prosesseja uudella tapaa.
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Digitalization has been a growing trend for a long time, and this can be seen also in health care. 

Simultaneously, the health care field has a growing need for more mobile solutions as 

requirements increase for solutions that can increase real-time recording, security and 

effectiveness. With these kind of solutions, supportive actions behind the patient work and 

actual patient work are no longer tied to the workstation, as they were earlier. 

 

Mobile applications are one solution to respond to new requirements in health care. The need 

for mobile technologies increases, and simultaneously, this may increase also the frequency of 

implementation processes. Meanwhile, succeeding in the implementation stage creates the 

foundation for active use among future users. Considering this, the study aimed to clarify how 

to improve current implementation process of mobile technology so that transient 

implementation can produce a long-term benefit to a health care organization. This study 

consists of both theoretical and empirical parts, of which the latter is carried out for a company. 

The theoretical part focused on solving what kind of an implementation process customers 

value and how to best engage customers to use new technology in the health care field. This 

was conducted using research literature. In the empirical part, using the findings of the 

theoretical part, a survey was created to health care organizations that had already implemented 

mobile technology in their daily work. Besides this, an interview was also conducted with a 

specialist who works for the company and has carried out multiple implementation processes. 

After this, the state of the current process was evaluated according to the identified customer 

requirements. 

 
The results show that, in general, training sessions, flexibility in the beginning and saving in 

time enabled by good processes are considered vital in implementations. To fulfill these 

customer requirements, changes in the implementation processes were planned for the company 

to execute later. With these improvements, the company can better respond to the customer 

needs but also project its own processes in an increasingly structural way.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

Digitaalisten ratkaisuiden avulla voidaan parantaa hoidon laatua sekä tehokkuutta, mutta myös 

kehittää terveydenhuoltopalveluita yleisesti (Topol 2019; Konttila et al. 2019; Visconti ja 

Morea 2020) sekä vastata lisääntyneisiin haasteisiin palveluiden saatavuudessa palvelutarpeen 

kasvaessa (Jauhiainen & Sihvo 2015). Terveydenhuollon toimialalla palveluita tuotetaan hyvin 

vaihteleville asiakassegmenteille ja näin syntyy laaja kysyntä monenlaisille ratkaisuille - niin 

yksilöidyille kuin vakiintuneille. (Silander et al. 2017) Terveydenhuollon innovaatiot vaativat 

jatkuvaa kehittämistä menestyäkseen ja menestyvimmät ohjelmistot tukevat niitä työtehtäviä, 

joita terveydenhuollon toimialalle jo lähtökohtaisestikin kuuluu. (Glauner, Plugmann & 

Lerzynski 2021, s. 18). Toisaalta Covid-19 -pandemia on vauhdittanut monialaisesti digiloikkaa 

ja näin on tapahtunut myös terveydenhuollon toimialalla (Ruohomäki 2020; Tuimala 2021; 

Lankinen 2020; Dufva et al. 2020). Tämän lisäksi toimintojen digitalisaatio kuuluu nykyään 

olennaisena osana moneen uudistushankkeeseen. Myös liikuteltavat ratkaisut, kuten 

mobiililaitteet, hyödyntävät montaa työtehtävää esimerkiksi reaaliaikaisen tiedonkulun ja 

vuorovaikutuksen kautta. (Hetemaa et al. 2021; Kyytsönen, Vehko & Saranto 2021) 

 

Terveydenhuollon toimikentän, kuten myös muidenkin alojen, digitalisaatio tuottaa valtavat 

määrät uutta tietoa päivittäin (Menvielle et al. 2017, s. 4). Tätä tietoa tulee pystyä säilyttämään 

ja päivittämään asiaan kuuluvalla tavalla tietoturva huomioiden. Tietoturvariskien ja 

reaaliaikaisen kirjaamisen huomiointi on ensiarvoisen tärkeää, kun kyseessä ovat henkilöiden 

terveyteen liitännäiset asiat. Esimerkiksi THL on määritellyt asianmukaisesti ylläpidettävissä, 

potilaskeskeisissä järjestelmissä olevan useita hyötyjä, kuten hoitopäätösten perustumisen 

ajantasaiseen tietoon (Virkkunen et al. 2021). Eräs vastaus ajantasaiseen tiedon kirjaamiseen 

on mobiililaitteiden hyödyntäminen terveydenhuollossa. Mobiiliteknologiat pystyvät osaltaan 

vastaamaan reaaliaikaisen tiedon kirjaamiseen. Työn luonteen muuttuessa ne voivatkin muuttaa 

työprosessia mahdollistaen uudenlaiset työskentelytavat, kuten Etelä-Karjalan sosiaali- ja 

terveyspiirin alueella tehty mobiiliteknologian käyttöönotto osoitti (Mitikka 2016). Aihetta 

tarkastellessa on pystyttävä huomioimaan myös riskit. Esimerkiksi Holopainen (2015) korostaa 

tietoturvan, potilasturvallisuuden ja luotettavuuden kriittisyyttä mobiiliteknologian yleistyessä.  
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Terveydenhuollon toimikentällä digitalisaatiota ja mobiiliratkaisuiden käyttöönottoa on tutkittu 

verrattain paljon, mutta tutkimuksissa korostuu mobiiliteknologian hyödyntäminen hoidon 

välineenä ja potilaan ja henkilökunnan välisenä tiedonvälityskanavana, eli potilaasta niin 

sanottuna tiedon tuottajana. Käyttöönottoprosessin ja sovelluksen suunnittelun yhteydessä on 

hyvä korostaa erilaisia näkökulmia, kuten pelillistämistä tai motivointia potilaan 

osallistamisessa (Holopainen 2015). Sen sijaan potilaan hoidon taustaprosesseissa 

hyödynnettäviä mobiiliteknologioita ja niiden käyttöönottoa on tutkittu verrattain vähän, vaikka 

digitaalisuus, mukaan lukien mobiiliteknologiat hyödyttävät läpileikkaavasti koko toimialaa. 

Toisaalta olipa mobiiliteknologia hyödynnettävänä potilaan välittömässä hoidossa, tai näissä 

taustaprosesseissa, on toiminnan ydin kuitenkin aina potilas ja hänen turvallisuutensa.  

 

Tämä diplomityö toteutetaan Polycon Oy -nimiselle yritykselle ja kerätty tietoaineisto 

pohjautuu aiempiin mobiilisovelluksen käyttöönottoihin, jotka yritys on toteuttanut viidessä eri 

sairaanhoitopiirissä. Tässä diplomityössä on tarkoitus selvittää, millaisilla käytänteillä voidaan 

käyttöönottoa parantaa, jotta tulevat käyttäjät saavat hetkellisestä käyttöönottoprosessista 

suurimman hyödyn niin, että käytön jatkaminen ja mahdollinen laajentaminen on sujuvaa. Näin 

ollen pyritään löytämään ratkaisut siihen, millä tavalla yrityksen asiakkaille tarjoamaa 

käyttöönottoprosessia voidaan kehittää vastaamaan tarpeisiin paremmin, kun vastaavia 

mobiilisovelluksen käyttöönottoja on jatkossakin hoidettavana yrityksen toimesta. Hyvässä ja 

onnistuneessa käyttöönottoprojektissa saavutetaan toisaalta mahdollisimman suuri 

sitoutuneisuus jo perehdytetyille uusille käyttäjille ja tämän lisäksi pystytään tarjoamaan 

parhaat eväät heille opastaa edelleen uusia tekijöitä organisaatiossaan. Yrityksen tähänastisissa 

mobiilisovelluksen käyttöönottoprojekteissa ei ole aiemmin juurikaan kerätty tietoa 

onnistumisista tai kehitysmahdollisuuksia käyttöönottoa koskien, eikä niitä olla siten 

mobiilisovelluksen osalta systemaattisesti kehitetty. Tutkimus mahdollistaa yritykselle keinot 

saavuttaa entistä parempi asiakastyytyväisyys ja selkeämmät sisäiset prosessit ensisijaisesti 

mobiiliteknologian käyttöönotoissa, mutta mahdollisesti yleistäen selvinneitä hyviä käytänteitä 

myös muiden tuotekategorioiden käyttöönottoihin.  

 

Mobiilisovellus, jonka käyttöönottoprosessia tutkitaan tässä työssä, on Polycon Oy:n kehittämä 

Effector Mobile -sovellus, joka mahdollistaa Effectorin käytön myös työpisteen ulkopuolella. 

Tyypillisiä käyttökohteita Effector Mobilelle ovat asiakaskäynnit asiakkaan kotona, työtehtävät 
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varastossa, työmatkoilla tai kuljetusten parissa. Mobiilisovellus tukee terveydenhuollon 

taustaprosesseja kuten apuvälinepalveluita, laitehuoltoa ja hoitotarvikejakelua. Lisäksi 

sovelluksen avulla pystytään tarkastelemaan potilaiden, lääkintälaitteiden tai lääkinnällisten 

apuvälineiden tietoja ja muokkaamaan niitä reaaliaikaisesti.  

 

1.2 Rajaukset ja tavoitteet 

Tämä työ on rajattu koskemaan Polyconin aiempia mobiilisovelluksen käyttöönottoprojekteja, 

jolloin käyttöönottojen aihepiirissä työ rajautuu terveydenhuollon toimialaa koskeviin 

käyttöönottoihin. Tämän lisäksi tietoa on kerätty tämän diplomityön tekemisen aikana 

käynnissä olleesta käyttöönottoprojektista. Kirjallisuustarkastelussa on täytynyt edellä 

mainittujen seikkojen vuoksi rajata tutkimus koskemaan erityisesti digitaalisten ratkaisuiden 

käyttöönottoa ja painotus onkin ollut mobiiliteknologioihin liittyvässä lähdemateriaalissa. 

Rajaukseen on vaikuttanut myös käytössä olevan lähdemateriaalin saatavuus ja siten aiempaa 

tutkimusta tarkastellessa käyttöönottoja ei ole voitu rajata pelkkiin mobiilisovelluksiin. Tämän 

rajauksen mahdollistaa se, että kirjallisuuden pohjalta tehtyjen havaintojen mukaan 

käyttöönotot eivät poikkea toisistaan asiakastarpeiden kannalta juurikaan, mikäli käyttöönoton 

ympäristö säilyy samana (eli kuten esimerkiksi tässä työssä, toimintaympäristönä toimii 

terveydenhuolto). Mobiilisovellusta hyödynnetään tyypillisesti terveydenhuollossa esimerkiksi 

potilasrekisterin kirjauksissa ja potilaalle vietävissä, terveyttä edistävissä sovelluksissa ja myös 

tällaisten sovellusten käyttöönottoja on hyödynnetty tämän työn kirjallisuustarkastelussa, 

mikäli tarkastelun kohderyhmänä on terveydenhuollon työntekijät. Siten tarkastelun 

ulkopuolelle on jätetty potilaan käytettäväksi suunnitelluiden mobiiliteknologioiden ja muiden 

järjestelmien käyttöönotot. Vaikka organisationaalista tarkastelua ei voida täysin erottaa 

mikrotason- eli varsinaisten loppukäyttäjien tarkastelusta, on tässä työssä tarkastelun pääpaino 

erityisesti työntekijätason tarkastelussa. 

 

Työn tavoitteena on luoda toimenpidesuosituksia tulevaisuuden käyttöönottoihin ja pystyä 

mahdollisesti skaalaamaan kyseisiä toimenpidesuosituksia myös muihin kuin 

mobiilisovelluksen käyttöönottoihin. Tavoitteena on siten parantaa ja nopeuttaa käyttäjien 

sitoutuneisuutta uuden teknologian käyttöön sellaisessa toimintaympäristössä, jossa arki on 

hyvin kiireistä ja ohjeistuksen on oltava sopivalla tavalla kohdennettua, sopivan laajuista, ollen 

samalla tarpeeksi kattavaa. Kirjallisuuden avulla työssä pyritään selvittämään, mitä 
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ominaispiirteitä terveydenhuollon käyttöönotoissa tyypillisesti on. Tätä taustoitetaan 

selvittämällä ensin, millainen on käyttöönotto yleisesti digitaalisten teknologioiden osalta ja 

mitä inhimillisiä piirteitä käyttöönottoon liittyy. Lisäksi pyritään selvittämään, mitkä ongelmat 

uuden teknologian käyttöönottoa tyypillisesti terveydenhuollossa haittaavat.  

 

Tämä tutkimus on jaettu kolmeen eri tutkimuskysymykseen. Työn tutkimuskysymyksinä ovat: 

1. Minkälainen on onnistunut mobiiliteknologian käyttöönottoprosessi 

terveydenhuollossa? 

2. Millä tavoin käyttöönottoprosessilla voidaan tukea käyttäjän sitoutumista uuteen 

teknologiaan? 

3. Millä tavoin voimassa olevaa käyttöönottoprosessia voidaan parantaa tukemaan 

tulevia käyttöönottoja? 

 

1.3 Tutkimuksen metodologia ja toteutus 

Tutkimusmetodeilla tarkoitetaan Alasuutarin (2011) mukaan käytäntöjä ja menetelmiä, jonka 

avulla havainnot tuotetaan ja joiden mukaan löydettyjä havaintoja voidaan muokata ja tulkita, 

samalla arvioiden niiden soveltuvuutta. Valitun menetelmän tulee olla yhdenmukainen työn 

teoreettisen viitekehyksen kanssa. (Alasuutari 2011) Puusan, Juutin ja Aaltion (2020) mukaan 

laadullisessa tutkimuksessa pyritään selvittämään tutkimusjoukon kokemuksia. Lisäksi heidän 

mukaansa laadullisen tutkimuksen aineiston hankinta voi koostua useasta eri 

keruumenetelmästä (Puusa, Juuti & Aaltio 2020). Tämä työ on laadullinen tutkimus, ja myös 

tässä työssä hyödynnetään useampaa aineiston hankinnan tapaa: haastattelua, lomakekyselyä 

sekä havainnointia. Kyselylomake on valittu pääasialliseksi tutkimusmenetelmäksi, sillä tämä 

mahdollistaa vastaajille vastaamisen omaan tahtiin ja suuremman otoskoon.  

 

Lapan, Quartorolin ja Riemerin (2011) mukaan laadulliset kyselylomakkeet perustuvat 

tyypillisesti aiempaan tutkimustietoon. Myös tässä työssä laadullinen tutkimusaineisto kerätään 

työtä varten laaditun kyselylomakkeen avulla. Tutkimuslomakkeen laadintaan hyödynnetään 

pääasiassa kirjallisuutta. Toisaalta Tuomi ja Sarajärvi (2018) kuvaavat, että lomakehaastattelu 

mahdollistaa aineiston kvantifioinnin ja tyypillisesti nämä toimivatkin kvantitatiivisina 

aineistonkeruumenetelminä. Tässä diplomityössä kyselylomake sisältääkin sekä määrällisiä 

että laadullisia, avoimia kysymyksiä.  
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Kokonaisuudessaan kysely toteutetaan sairaanhoitopiirien työntekijöille, jotka työskentelevät 

tutkimuksen kohteena olevan mobiilisovelluksen parissa. Lomakekyselyn avulla pyritään siten 

selvittämään, millaisessa tilassa implementointiprosessi on nykyisellään ja toisaalta millaista 

käyttöönottoprosessia käyttäjät eniten toivoisivat ja mikä siten tukisi siten heidän 

käyttöönottoaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kirjallista materiaalia aiheesta kerätään 

useassa vaiheessa Primo- ja Andor-tietokannoista. Tyypillisimpiä työssä käytettyjä hakusanoja 

ovat QFD, Quality Function Deployment, Implementation, Process, Service, Healthcare, 

Digitalization sekä Mobile Implementation, sekä näiden yhdistelmät. 

  

Kyselytutkimuksen lisäksi työssä haastatellaan yrityksen edustajaa, jotta saadaan selvitettyä 

nykyisen käyttöönottoprosessin vaiheita. Haastattelussa hyödynnetään puolistrukturoitua 

haastattelua. Puolistrukturoidussa haastattelussa edetään ennalta määritellyn 

kysymyslistauksen mukaan antaen vastaajalle vapaan sanan vastauksiinsa (Puusa, Juuti & 

Aaltio 2020; Tuomi & Sarajärvi 2018). Tämä haastattelu litteroidaan huomioiden vain 

vastausten sisältö, eikä niinkään vastaajan tapaa tuoda vastaus ilmi, sillä tämän työn 

kontekstissa tarpeellista tietoa on vain vastausten sisältö. Haastattelun lisäksi empiiristä tietoa 

kerätään tämän työn kirjoittajan työskennellessä kevään 2021 aikana yhdessä uudessa 

mobiilisovelluksen käyttöönotossa, ja siten kerättyjä havaintoja voidaan hyödyntää myös tässä 

diplomityössä tukena. Lisäksi nykyisen implementointiprosessin tilanteen taustoitusta on 

saatavilla yrityksen sisäisestä dokumentaatiosta.  

 

Kokonaisuudessaan tämän työn empiriaosuudessa on hyödynnetty pääasiassa kvalitatiivisia eli 

laadullisia menetelmiä, mutta kyselylomakkeen analysoinnin yhteydessä aineisto kvantifioitiin, 

jotta voidaan tarkastella vastauksia esimerkiksi organisaatioittain tai rooleittain. 

 

Koska työn tavoitteena on luoda toimenpidesuosituksia tulevaisuuden 

implementointiprosesseja varten, analysoidaan kyselytutkimuksen perusteella saatua selvitystä 

suhteessa prosessin nykytilaan Quality Function Deployment (QFD) -työkalun avulla. Tässä 

tutkimuksessa QFD-matriisia hyödynnetään kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa 

arvioidaan sitä, kuinka hyvin käyttöönottoprosessi nykyisellään vastaa asiakkaiden toiveisiin 

hyvästä käyttöönottoprosessista. Tämän avulla saadaan selvitettyä käyttöönottoprosessin 
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nykytilanne ja se, mihin mahdolliset tulevat toimenpidesuositukset tulisi ensisijaisesti 

kohdistaa. Seuraavaksi tämän pohjalta laaditaan muutokset vanhaan prosessiin.  

 

Prosessimuutosten määrittelyn jälkeen arvioidaan vielä uudelleen QFD-työkalun avulla, kuinka 

hyvin nämä muuttuneet prosessivaiheet vastaisivat kyselyn pohjalta selvitettyihin 

asiakasvaatimuksiin. Näin saadaan lyhyellä aikavälillä priorisoitua tärkeimmät toimenpiteet ja 

pitkällä aikavälillä selvitettyä järjestys, jossa lähdetään työstämään uusia käyttöönoton 

toimenpiteitä. Näin ollen tulokset toimivat syötteenä tehtäville muutoksille, jolloin taas saadaan 

vielä uudelleen arvioitua näiden uusien toimenpidesuositusten soveltuvuutta aiemmin 

kartoitettuun tilanteeseen. Kuvassa 1 on esitetty työn aikataulu. Palkkien pituudet ovat 

viitteellisiä kokonaisuuteen todellisesti kuluneesta ajasta.  

 

  

Kuva 1 Työn aikataulu 

 

Kuvassa 2 on esitetty työn toteuttaminen prosessina. Työ aloitetaan kirjallisuuteen 

tutustumisella, minkä jälkeen kirjallisuudesta selvinneiden asioiden perusteella luodaan 

kyselylomake. Kyselyn päätyttyä tuloksia analysoidaan Excel-taulukoinnin avulla tarkastellen 

vastausten jakautumista eri kategorioihin. Kun tämä vaihe on valmistunut, toteutetaan QFD-

työkalua hyödyntäen kaksi arviointikierrosta. Näiden pohjalta saadaan tulokset, joista pystytään 

arvioimaan sopivimpia muutoksia käyttöönottoprosessiin.  
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Kuva 2 Työn lineaarinen prosessi 

 

Lopuksi tulosten pohjalta arvioidaan sopivia keinoja toteuttaa halutut muutokset 

käyttöönottoprosessiin. Johtopäätöksissä esitellään toimintasuunnitelma tulevia käyttöönottoja 

varten ja arvioidaan sen tulevaa käyttöä. Lopuksi arvioidaan tulosten luotettavuutta 

kirjallisuudesta peräisin olevien arviointimenetelmien avulla. 

 

1.4 Työn rakenne 

Työn ensimmäisissä luvuissa perehdytään kirjallisuuden tarjoamiin näkökulmiin koskien tämän 

tutkimuksen eri teemoja. Toisessa luvussa johdatetaan tämän työn toimintaympäristöön 

esittelemällä yleisesti mobiilisovellusten käyttöä terveydenhuollon prosesseissa. Työn 

kolmannessa luvussa perehdytään käyttöönottoon yleisellä tasolla järjestelmäkäyttöönoton 

näkökulmasta. Tässä luvussa järjestelmäkäyttöönoton näkökulmaa syvennetään ottamalla 

tarkasteluun käyttöönoton inhimillinen näkökulma. Lisäksi luvussa syvennytään tarkemmin 

käyttöönoton ominaispiirteisiin sosiaali- ja terveysalalla havainnoiden esimerkiksi tässä 
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kontekstissa esiintyviä tyypillisiä käyttöönoton kompastuskiviä. Työn neljäs luku on niin ikään 

kirjallisuuden perusteella koostettua teoriaa: tässä luvussa esitellään työssä myöhemmin 

hyödynnettävä Quality Function Deployment -työkalu ja siihen liittyviä hyötyjä. Työkalun 

käyttöä esitellään sekä yleisellä tasolla, että tämän diplomityön kontekstissa. 

 

Tämän diplomityön empiriaosuus alkaa työn viidennestä luvusta, jossa kuvaillaan ensin 

kohdeyritys Polycon Oy. Tämän jälkeen esitellään aineistonkeruumenetelmät eli 

kyselytutkimus ja haastattelu. Kyselytutkimuksen analyysi on esitelty niin ikään luvussa viisi 

muutaman aliluvun avulla lopulta vetäen kyselyn tulokset yhteen. Tämän lisäksi haastattelun 

tulokset esitellään myös viidennessä luvussa. Työn empiriaosuus jatkuu luvussa kuusi, jossa 

esitellään tämän työn varsinaiset tulokset. Edellisessä luvussa selvinneitä kyselyn tuloksia 

hyödynnetään kahdessa vaiheessa tekemällä QFD-työkalulla kaksi arviointikierrosta. Tämän 

jälkeen kuudennessa luvussa esitellään käyttöönottoprosessi 2.0, johon on tuotu QFD-

kierrosten perusteella poimitut uudet prosessivaiheet ja pohditaan keinoja näiden 

toteuttamiseen. 

 

Työn seitsemännessä luvussa esitetään työn johtopäätökset ja synteesi keskeisistä tuloksista. 

Johtopäätöksissä esitellään myös jatkotoimenpiteet ja suositukset, jotka koskevat ehdotettujen 

muutosten toimeenpanemista. Lisäksi tässä luvussa arvioidaan toteutetun tutkimuksen 

luotettavuutta ja pohditaan tulosten hyödyntämismahdollisuuksia. Tässä yhteydessä arvioidaan 

myös työn hyödyntämisen mahdollisuuksia sekä potentiaalisia jatkotutkimuksen kohteita. 

Viimeisenä, luvussa kahdeksan kuvataan tämän tutkimuksen yhteenveto. 
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2 MOBIILISOVELLUSTEN HYÖDYNTÄMINEN 

TERVEYDENHUOLLON PROSESSEISSA 

 

Mobiiliteknologiat tuovat terveydenhuoltoon kaivattua innovatiivisuutta. (Valovirta et al. 2017) 

Mobiiliteknologioita hyödynnetään terveydenhuollossa niin potilaiden kuin henkilökunnan 

tarpeista: esimerkiksi henkilöstölle mobiiliteknologioilla voidaan saavuttaa hyötyä tarjoamalla 

koulutusta ja tukea sekä diagnostiikan, että potilaiden ’hallinnan’ näkökulmasta. 

Mobiiliteknologian avulla voidaan myös tarjota välineitä kommunikointiin, sillä sen 

välityksellä voidaan luoda muistutuksia tapaamisista ja testituloksista. Keskeisesti 

mobiiliteknologian käyttöön vaikuttavat tietysti sovellukset, joiden kautta itse käyttö tapahtuu. 

Mobiiliteknologioista tekee erityisen käytännöllisiä terveydenhuollossa se, että ne ovat 

liikuteltavia ja sovellukset helppoja saavuttaa – matkapuhelin on tyypillisesti hyvin edullinen 

työväline verrattuna esimerkiksi tietokoneeseen. Lisäksi mobiiliteknologiat ovat usein edullisia 

verrattuna työpöytäsovelluksiin ja niillä on hyviä mittakaavaetuja, minkä myötä ne leviävät 

helposti laajalle. Siten niiden skaalautuvuus on tyypillisesti hyvää, sillä sovellukset ovat 

helposti asennettavissa. (Free et al. 2013)  

 

2.1 Mobiilisovelluksista hyötyä potilaan hoitoon 

Mobiilisovelluksia voidaan hyödyntää tietokoneohjelmistojen tavoin terveydenhuollon 

taustaprosesseissa, jolloin ne toimittavat esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmän virkaa. 

Tämän lisäksi mobiilisovelluksia voidaan hyödyntää datan keräämiseen, jolloin ne voivat olla 

kytkettynä esimerkiksi johonkin puettavaan teknologiaan. Tällöin niitä hyödynnetään niin 

sanotusti diagnostisiin tarkoituksiin. (Bhavnani, Narula & Sengupta 2016) Tämä käyttötapa 

näkyy terveydenhuollon asiakkaalle vahvemmin, kun taas ensin mainittu käyttötapa 

onnistuessaan konkretisoituu asiakkaan näkökulmasta tehokkaampien ja sujuvampien 

prosessien näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti mobiiliteknologian 

hyödyntämiseen toiminnanohjausjärjestelmänä eikä niinkään mobiilisovelluksen 

hyödyntämiseen diagnostisena apuvälineenä. Braun et al. (2013) mukaan mobiiliteknologialla 

voidaan parantaa terveydenhuollon tehokkuutta ja laatua pienelläkin vaivalla. Mobiililaitteiden 

myötä työntekijät voivat ottaa vastaan uusia työtehtäviä, kun myös kentällä pystyy tallentamaan 

luotettavammin tietoa. 

 



12 

 

 

 

 

 

Mobiilipäätelaitteet ja sovellukset, joiden mukana hoitohenkilökunnalla kulkee tarvittava tieto, 

lasketaan älysairaalan osa-alueeksi. (Vuorinen 2019, s. 17) Näin ollen erityisesti 

mobiililaitteiden tietoturvasta on huolehdittava huolellisesti - esimerkiksi Elkhodr et al. (2016) 

toteavat, että etenkin mobiilialustoilta on raportoitu runsaasti tietovuotoja ja näin ollen asiaan 

tuleekin kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi valistuksen muodossa.  

 

Mobiilisovelluksia on käytössä terveydenhuollossa tyypillisesti sekä asiakkaan omaan käyttöön 

että terveydenhuollon toimijoiden käyttöön (Hopia, Heikkilä & Lehtovirta 2016). Keskiöön on 

kuitenkin pyritty nostamaan asiakaskeskeisyys palvelun ohjauksessa. Esimerkiksi Isossa-

Britanniassa National Health Service on hyödyntänyt mobiiliteknologiaa vähentääkseen 

kiinteiden näyttöpäätteiden luona oloa. Tosin vaikka tämä mahdollisuus on tarjottu, on havaittu, 

että tästä huolimatta muistiinpanoja saatetaan tehdä yhä käsin, minkä jälkeen tiedot ladataan 

manuaalisesti tietokoneelle. Tähän hukkaantuu aikaa ja siten on päädytty hyödyntämään 

mobiiliteknologioita: ne mahdollistavat tietoihin pääsemisen ja niiden muokkaamisen liikkeellä 

ollessa. (Robinson 2020) Myös Euroopan komissio on arvioinut mobiiliteknologian 

hyödyntämisen terveydenhuollossa potentiaaliseksi ratkaisuksi huoltosuhteen kaventumiseen. 

Yksi keskeinen syy on se, että mobiiliteknologian avulla pystyy luomaan tehokkaampia 

terveydenhuollon systeemejä, jotka voivat ruokkia kustannussäästöjä. (Euroopan komissio 

2014)  

 

Valtioneuvoston kanslian loppuraportin mukaan mobiiliratkaisut on eräs mahdollinen 

kotihoidon hoivatyön laatua ja tuottavuutta parantava tekijä. Tämä kuuluu tieto- ja 

viestintäteknologian innovatiivisiin ratkaisuihin ja on osa mahdollistavaa teknologiaa, jolla 

julkisissa hankinnoissa voidaan edistää innovaatioiden käyttöönottoa. Mobiiliteknologiaa 

voidaan pitää systeemisenä innovaationa terveydenhuollon toimikentässä, sillä käyttöönotto 

vaatii muutoksia säädöksissä sekä ympäröivässä infrastruktuurissa. Käyttäminen vaatii myös 

muutoksia työkäytännöissä ja käyttäjien asenteissa. Lisäksi ratkaisun tuottama hyöty käyttäjille 

on riippuvainen siitä, kuinka moni käyttäjä tätä hyödyntää. Vaikuttavuus on keskeinen tekijä 

puhuttaessa julkisen terveydenhuollon investoinneista. (Valtioneuvoston kanslia 2017, s. 10)  
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Chanchaichujit et al. (2019, s. 12) määrittelevät mobiiliteknologian sovellusten mahdollistavan 

terveydenhuollon resurssien maksimoimisen tuomalla ennaltaehkäisevien komponenttien 

tuomisen terveydenhuoltoon. Näiden lisäksi mobiiliteknologia mahdollistaa reaaliaikaista 

toimintaa, modulaarisuutta ja virtuaalisuutta. Mobiiliteknologiaa terveydenhuollossa on tutkittu 

erityisen paljon Isossa-Britanniassa National Health Servicessä. Erään tässä ympäristössä 

toteutetun tutkimuksen mukaan mobiiliteknologian hyödyt kohdistuvat etenkin parannettuun 

työn virtaukseen ja helposti saatavilla olevaan tietoon (Harvey & Powell 2019). Erään toisen 

tutkimuksen mukaan mobiiliteknologiasta voisi olla hyötyjä hoitotyössä, mutta tuolloin taas 

riskeiksi todettiin laitteiden saavutettavuus ja käyttö (Sharpe et al. 2016) . 

 

Yleisesti pidetään tärkeänä, että käyttäjät saavat olla mukana tietojärjestelmien ja niihin 

liittyvien toimintamallien kehittämisessä ja jalkauttamisessa. Näin ollen peräänkuulutetaan 

yhteistyötä ja siten voidaan saavuttaa parempi vastaavuus tarpeisiin. Yhteistyön ei kuitenkaan 

pidä loppua kehitysvaiheeseen, vaan pidetään niin ikään tärkeänä, että myös koulutusta 

tarjotaan systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. (Räty et al. 2015, s. 15) 

 

Jo vuonna 2015 arvioitiin, että digitalisuuden hyödyntäminen tulee olemaan entistä 

tavallisempaa niin hoitohenkilökunnan välisessä vuorovaikutuksessa kuin asiakkaiden ja 

henkilöstön kanssakäymisessä. Lisäksi teknologiaa hyödynnetään runsaammin asiakasta 

tukevien palveluiden järjestämisessä. Näin palveluiden tehostaminen on mahdollistettu 

aiempaa paremmin. (Taylor 2015) Myös toisaalla on esitetty, että enenevissä määrin myös 

perusterveydenhuollon toimintamallien arvioidaan muuttuvan paikkaan sidotuista palveluista 

liikkuviksi, asiakasta lähellä tapahtuviksi kohtaamisiksi (Sitra 2015). 

 

2.2 Mobiiliteknologian hyödyntäminen Suomen sote-sektorilla 

Suomessa terveydenhuollon parissa työskenteleviä pidetään yleisesti hyvin kyvykkäinä mitä 

teknologian hyödyntämiseen tulee. Onkin ajateltu, että käyttäjille tulee antaa mahdollisimman 

älykkäät järjestelmät käyttöön. Samalla rajalliset resurssit halutaan kohdentaa oikealla tavalla 

organisaatioissa. Teknologian kehittyessä yleisesti onkin tarkoituksenmukaista saada näitä 

toimivia ratkaisuita myös terveydenhuollon käyttöön. Etenkin käytettävyyden, päätöksenteon 

tuen ja toiminnanohjauksen kautta saadaan tuotettua tukea ammattilaisille. (THL 2016) Saranto 
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et al. (2020) ovat niin ikään todenneet, että hoidon laadun, jatkuvuuden ja potilasturvallisuuden 

turvaaminen ovat hyötyjä, joita tietojärjestelmien avulla on mahdollista saavuttaa.  

 

Uuden teknologian käyttöönottoon vaikuttaa Suomessa useita tekijöitä niin kansallisella kuin 

organisationaalisella tasolla. Kansallisesta näkökulmasta toimintaa säätelee ennen kaikkea 

lainsäädäntö ja rahoitus. Organisaation tasolla taas puolestaan kehittämisratkaisuilla, 

päätöksenteon priorisoinnilla ja resursseilla on suuri vaikutus. (THL 2016, s. 17) Toisaalta 

organisationaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna voidaan todeta Mäkelä ja Mäkijärven (2017) 

mukaan, että ei riitä, että sairaala hankkii uutta teknologiaa ja tämän jälkeen ottaa sen käyttöön, 

vaan organisaation on panostettava myös innovointiin. Yhteistyötä kaivataan erityisesti 

terveydenhuollon, tutkimuksen ja yritysten välille ja hyöty konkretisoituisi uusien 

teknologioiden ideoinnissa, tutkimuksessa, kehityksessä, validoinnissa, käyttöönotossa ja 

jälkiarvioinnissa. (Mäkelä & Mäkijärvi 2017)  

 

Kuntaliiton ja Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (Kivisaari, Kohl & Leväsluoto 2014) 

mukaan ICT-ratkaisuilla saadaan tuettua palveluiden uudistamista. On arvioitu, että 

organisaatioiden johto ja esimiestaso on erittäin keskeisessä roolissa, mitä tulee uusien 

toimintamallien käyttöönottoon ammattilaisten arkeen. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että 

lähellä tapahtuvasta hoidosta siirryttäessä uusiin toimintatapoihin on valmentava johto ja 

ohjaaminen erittäin tärkeässä asemassa. Yleisesti Suomea pidetään edelläkävijänä mitä tulee 

tietojärjestelmien käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tämä on toisaalta johtanut siihen, 

että tietojärjestelmät ovat joissain tapauksissa iäkkäitä niiden oltua käytössä jo hyvin pitkään. 

Lisäksi tyypillisesti eri järjestelmien käytön tuki ammattilaisten työprosesseille vaihtelee 

organisaatioittain laajalti. (Räty et al. 2015, s. 13) 
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Kuva 3 Terveydenhuoltopooli (Mukaillen Vuorinen & Vuorinen 2019) 

 

Terveydenhuollon toimintaympäristö on paljon muutakin kuin hoidon fyysiset toimenpiteet 

(Vuorinen & Vuorinen 2019) Näitä eri hoidon osa-alueiden kokonaisuuksia on esitelty kuvassa 

3. Siten voidaan todeta, että myös tukitoimintoja mahdollistaville mobiililaitteille on 

terveydenhuollon toimikentässä laajat markkinat.  

 

Tyypillisesti suomalaisissa sairaanhoitopiireissä hyödynnetään keskitettyä mallia, jossa 

logistiikan palvelut vaativat erilaisia ratkaisuja täyttääkseen asiakasvaatimukset ja laadukkaan 

hoidon perusperiaatteet. Tällaista ylläpitävät modulaariset ratkaisut esimerkiksi varastoinnissa, 

kuljetuksissa sekä tilaustenhallintajärjestelmissä, mutta on myös huomioitava, että näiden 

yleistyessä myös kompleksisuus eri järjestelmien välillä kasvaa niin ikään. (Pohjoisenperä et 

al. 2019) Näin ollen perinteiset logistiikkapalvelut ovat haasteen edessä, sillä niiden parissa 

tarvitaan uudempia ja entisestään joustavampia resursseja (Menor & Johnson 2012). 

Modulaaristen palveluiden kautta palveluntarjoajat voivat vastata mitä moninaisempiin 

asiakastarpeisiin. Tähän liittyy Pohjoisenperän et al. (2019) mukaan myös tyypillisesti se, että 

uudet modulaarisemmat ja standardoidummat ratkaisut esimerkiksi tukipalveluiden 

toteuttamisessa ajavat yli perinteisistä ratkaisuista, joissa tyypillisesti hoitohenkilökunta on 
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ollut vastuussa sisäisesti näistä prosesseista. (Pohjoisenperä et al. 2019) Toisaalta tällainen 

mahdollistaa myös sellaista toimintaa, jota ei välttämättä taloudellisesti pysty mittaamaan – 

mahdollisuuksia voi piillä esimerkiksi hoitohenkilökunnan uusissa mahdollisuuksissa 

erikoistua, ja toisaalta paremmasta keskittymisestä itse potilastyöhön. Tämän lisäksi 

modulaarisuuden kautta voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä osatekijänä perinteisessä 

tavoittelussa kohti parempaa hoidon laatua ja hallitumpia hoidon kustannuksia. (Pohjoisenperä 

et al. 2019) 

 

2.3 Mobiiliteknologian hyödyt ja haasteet terveydenhuollossa 

On havaittu, että teknologian avulla voidaan saavuttaa positiivisia vaikutuksia ammatilliseen 

tyytyväisyyteen ja hoitotyön tuloksiin. Positiiviset tulokset terveydenhuollon prosesseissa 

näyttäytyvät ensisijaisesti esimerkiksi potilasturvallisuuden paranemisena sekä eräänlaisena 

tyytyväisyytenä, mikä liittyy itse hoitotapahtumaan, vaikutusmahdollisuuksiin, toimintatilaan 

ja yleiseen potilaskokemukseen. Toissijaisesti tyytyväisyys kohdistuu itse teknologiaan. 

(Rouleau, Gagnon & Côté 2015) 

 

Sairaalan mobiililaitteita kulkeutuu sairaalan ulkopuolelle esimerkiksi silloin kun sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalan työntekijä kirjaa mobiililaitteella terveystietoa esimerkiksi pilven kautta 

tai sairaalan sisäverkossa, oman työpisteensä ulkopuolella (Vuorinen 2019, s. 59). 

Mobiilisovelluksilla voidaan tutkimusten mukaan parantaa työn tehokkuutta ja säästää aikaa 

esimerkiksi dokumentoinnin näkökulmasta (Poissant et al. 2005). Rouleaun et al. (2015) 

mukaan uusien teknologioiden hyödyt voivat näyttäytyä terveydenhuollon organisaatioille 

esimerkiksi silloin, kun organisaatiot pystyvät toiminnassaan tituleeraamaan itseään 

potilaskeskeisiksi ja siihen, että heidän hoidon laatu on korkea ja että henkilökunnan koulutus 

on jatkuvaa. Myös Suomessa sairaanhoitopiirit peräänkuuluttavat heidän toiminnan 

kehittymistä ja digitalisaation aallonharjalla pysymistä, minkä johdosta myös heidän oma 

viestintä voi korostaa mobiiliteknologian mahdollisuuksia jokapäiväisessä työssään (HUS 

2018; LSHP 2020; PSSHP 2020). Näissä keskeiset maininnat korostava mobiiliteknologian 

tulemista osaksi potilaan suoraa hoitoprosessia.  

 

Terveydenhuollon järjestelmiä kehittäessä on erityisesti huomioitava se, että saataisi 

tunnistettua keskeisimmät ja useimmin toistuvat tehtävät, jotta rutiinitehtävien kirjaamista 
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saataisi parannettua entisestään. THL:n tutkimuksessa oli havaittu, että vuosien 2012-2016 

välillä eivät tällaiset kirjauskäytännöt olleet nopeutuneet. Tähän tosin arveltiin vaikuttavan 

myös järjestelmän kehittyminen niin, että se ei ole soveltunut aiempiin työskentelytapoihin. 

Siksi tähän tuleekin kiinnittää erityisesti huomiota, toisaalta tekemällä ohjelmistosta 

intuitiivinen, mutta niin että myös toisenlaiset toimintatavat järjestelmässä olisivat mahdollisia. 

(THL 2016) Erityisen huomionarvoista on sosiaali- ja terveyspalveluiden uusien innovaatioiden 

käyttöönotossa se, että innovaatiot hyödyttävät useita osapuolia (Leväsluoto & Kivisaari 2012). 

Parhaisiin tuloksiin päästään, kun toimijoiden mukanaolo on mahdollistettu aina suunnittelusta 

käyttöönottoon. (Harjumaa et al. 2017) 

 

Harveyn ja Powellin tutkimuksessa (2019) havaittiin muutamia haasteita erityisesti IT-osaston 

näkökulmasta ja ne vaikuttavat olennaisesti teknologian hyväksymiseen. Tällaisia haasteita 

ovat etenkin skeptisyys sekä uuteen teknologiaan kohdistuvat epäilykset. Lisäksi se, ettei 

koulutuksiin haluttu osallistua aiheuttaa haasteita, kuten myös vastahakoisuus ohjausta kohtaan. 

On myös haastavaa, mikäli ohjelma ei vastannut niihin tavoitteisiin, joita käyttäjät niille 

asettivat. Käyttäjien mukaan taas haasteina koettiin erityisesti se, että laitteet tuli ottaa käyttöön 

ja niistä tuli huolehtia pitkäjänteisesti. Lisäksi haasteena on se, että henkilökohtainen ja 

työelämän raja häilyi välineen kulkiessa mukana joka paikassa. Erityiseksi ongelmaksi käyttäjät 

kokevat, jos käytön tukea ei ollut tarpeeksi saatavilla. Samaisen tutkimuksen mukaan ongelmat 

olivat erityisen hyvin ratkaistavissa, jos vuorovaikutus tuen ja käyttäjien välillä säilyy hyvänä. 

Näitä ongelmia saadaan torjuttua myös hyvin, mikäli jatkuvaa vuoropuhelua ylläpidetään eri 

sidosryhmien välillä ja näin väärinkäsityksiä saadaan vähennettyä ja pohja luotua kestäväksi. 

(Harvey & Powell 2019) Lisäksi hyödynnettäessä mobiiliteknologiaa terveydenhuollon 

tarkoituksissa erityisesti kommunikaatiovälineenä, on huolta aiheuttanut yksityisyys ja 

työkalun luotettavuus. (Sharpe et al. 2016) Erityisen haitallisiksi on todettu järjestelmän hitaus 

ja käyttökatkot (THL 2016). 
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3 KÄYTTÖÖNOTTO OSANA UUDEN TEKNOLOGIAN TARJOOMAA 

 

Käyttöönotolla viitataan tyypillisesti uuden järjestelmän käytön aloittamiseen. Käyttöönotossa 

voidaan ottaa joko täysin uusi järjestelmä käyttöön tilanteeseen, jossa vanhaa järjestelmää ei 

ole ollutkaan taustalla, tai sitten hankkia uusi järjestelmä toimittamaan vanhan järjestelmän 

virkaa. Käyttöönottoprosessi koostuu tyypillisesti koulutuksista, tiedon siirroista, räätälöinnistä 

sekä suunnittelusta ja ohjaamisesta. (Lehmuskoski et al. 2021) Järjestelmäkäyttöönotto voi 

koostua esimerkiksi testi- eli pilotointivaiheesta ja tätä seuraavasta tuotantokäyttöönotosta, 

jonka myötä uutta teknologiaa hyödynnetään oikeissa tilanteissa ja tyypillisesti laajalti. 

Osapuolina käyttöönotossa on tyypillisesti järjestelmätoimittaja ja kohdeorganisaatio. Näiden 

lisäksi käyttöönotossa voi olla mukana myös kolmansia osapuolia, kuten silloin, jos 

järjestelmästä rakennetaan liittymiä myös muihin järjestelmiin. Käyttöönottoprosessin toteutus 

on sovittavissa kohdeorganisaation kanssa. Voidaan esimerkiksi sopia, että kohdeorganisaatio 

vastaa itse käyttöönotosta ja siihen liittyvästä tiedottamisesta sekä kouluttamisesta ja 

ohjelmiston tarjoava yritys varmistaa ohjelmiston yhteensopivuuden ja toimintavarmuuden. 

Keskeistä on, että käyttöönotto suunnitellaan huolellisesti osapuolten kesken. (Lehmuskoski et 

al. 2021) 

 

Käyttöönotto on kenties lähimpänä asiakasta tapahtuva prosessi yrityksen näkökulmasta ja 

näissä hetkissä yrityksen tuki voi olla kokonaisuutta käyttöönottavalle organisaatiolle erityisen 

tärkeää. Käyttöönottoa voidaan ajatella osana palveluprosessia, sillä palveluprosessin 

määritelmän mukaisesti myös käyttöönottoprosessissa siirretään arvoa käyttäjille yhdistettyjen 

resurssien kautta yhteistyötä hyödyntämällä. (Saunila, Ukko & Rantala 2019) Lisäksi 

käyttöönottoprosessi pohjautuu paljolti vuorovaikutukseen, mikä on niin ikään eräs 

palveluprosessin tekijä. (Pekkola & Ukko 2016) Toisaalta käyttöönottoprosessi voidaan tulkita 

digitaaliseksi palveluprosessiksi, jossa lopputuote voi olla fyysinen tai digitaalinen. Tästä 

näkökulmasta tarkasteltuna voidaan, Saunilan et al. (2019, s. 3) mukaan, vahvistaa käyttäjien 

sitoutuneisuutta tuotteeseen huolellisen asiakasprosessin välityksellä. 
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3.1 Tekijältä tekijälle – käyttöönoton inhimillinen näkökulma 

Teknologian käyttöönotto on ennen kaikkea psykologinen prosessi (Glomsås et al. 2020) eikä 

käyttöönottoa käsitellessä siksi voida sivuuttaa inhimillistä näkökulmaa. Ihminen oppii 

tyypillisesti parhaiten vähän kerrallaan, on suotavaa jakaa käyttöönottoa vielä erikseen lyhyen 

ja pidemmän aikavälin prosesseihin. Pitkän aikavälin mallissa on hyödyllisempää kulkea kohti 

parempaa yhteistyömallia eri alojen osaajien välillä ja tällaisessa mallissa työkalujen valinnan 

tulee olla selkeä, jotta valitut palvelut täyttävät kulloisen tarkoitusperän parhaiten. Lyhyellä 

aikavälillä taas kommunikoinnilla sekä inkrementaalisesti etenevällä käyttöönottoprosessilla 

on arvioitu saavutettavan parhaat tulokset. (Barrett, Thorpe & Goodwin 2014) 

 

Uuden työkalun käyttöönotto koostuu useasta huomioitavasta seikasta. Toisaalta 

käyttöönotossa tulee huomioida, että itse työkalu tulee tuleville käyttäjille tutuksi, toisaalta 

myös toimintatapa saattaa muuttua uuden työkalun käyttöönoton myötä. Näin ollen 

käyttöönotossa onkin huomioitava ja tasapainoiltava näiden tekijöiden välillä. Lisäksi 

odotusten hallinta on erittäin tärkeää. Käyttöönottoa johtavalta henkilöltä odotetaan 

substanssiosaamista, mutta myös tapaa esittää asia niin, että ihmiset pystyvät luottamaan siihen, 

että henkilö on osaava ja kykenevä. Siksi ei ole riittävää, että tulevat käyttäjät tietävät 

pelkästään miten uutta teknologiaa käytetään, heidän tulee myös ymmärtää, miksi uusi 

teknologia tulee hyödyttämään heitä mahdollisesti päivittäisessä työssä. (Cresswell, Bates & 

Sheikh 2013) Barrett, Thorpe & Goodwinin (2014) mukaan onkin tärkeää, että myös 

operatiivinen henkilöstö ymmärtää taloudelliset, organisationaaliset, eettiset ja kliiniset 

ongelmat ja ratkaisut joita uuden teknologian avulla voidaan saada aikaan.  

 

Yhteistyön hyödyntäminen käyttöönoton taustalla tuo mahdollisesti kestävimpiä ratkaisuita 

käyttöönottoon. Glomsås et al. (2020) havaitsivat, että käyttäjien sitouttaminen käyttöönottoon 

ja sen suunnitteluun tuo parhaita tuloksia käyttöönottoprosessiin ja parhaimmillaan heitä 

kuljetetaan prosessissa mukana johdon ohella mukana jo hankintavaiheesta alkaen. 

Sitouttaminen voidaan toteuttaa onnistuneesti esimerkiksi niin, että käyttöönotossa johto 

tiedustelee työntekijöiltä sitä, millaista tukea ja tietoa he uuden teknologian hyödyntämiseen 

tarvitsevat. Käyttäjien sitouttaminen käyttöönottoprosessiin on ensisijaisesti johdon vastuulla. 

Joissain tapauksissa on kohdattu tilanteita, joissa mahdollisuus osallistua 

käyttöönottoprosessiin on tarjottu työntekijöille, mutta he eivät siltikään halua tähän prosessiin 
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osallistua. On tärkeää pitää myös tällaisessa tilanteessa johtoa vastuullisena. (Glomsås et al. 

2020) 

 

Käyttöönottoon liittyy keskeisesti muutosvalmius. Yaron ja Jehiel (2010) arvioivatkin, että 

muutosvalmius on verrannollinen yhteisön kyvykkyyteen vastata uuteen kulttuuriin. Uuden 

kulttuurin muovaajana voi olla esimerkiksi uusi järjestelmä, jonka käyttöönotto tulee vahvasti 

vaikuttamaan toimintakulttuuriin. Muutosvalmiuden kapasiteettiin henkilötasolla vaikuttaa 

vahvasti se, että omaksumiskyky piilee hyvin vahvasti asenteissa ja käyttäytymismalleissa, 

jotka ovat taas tyypillisesti organisaatioriippuvaisia (Yaron & Jehiel 2010). Esimerkiksi 

mobiiliteknologian käyttöönotossa ei enää riitä pelkkä tekninen osaaminen, vaan 

ammattilaisten uteliaisuus ja avoimuus uusia teknologioita kohtaan nousee keskeiseen rooliin 

(Punna & Raitio, 2016). 

 

Khakurel (2020) jaottelee uuden teknologian hyväksymisen sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin ja 

arvioi näitä kahdessa eri ikäryhmässä. Todettiin, että sisäisessä käyttötarkoituksessa 

merkittävää on, että molempien kohderyhmien tuli opetella uusia toimintatapoja mitkä 

vaikuttavat päivittäiseen työskentelytapaan ja näissä ilmeni erityisen hyvin se, millaisiin 

toimintatapoihin käyttäjät olivat tottuneet ‘tavallisessa elämässään’. Tästä yleistäen pystyisi 

ehkä vetämään johtopäätöksen, että myös mobiilisovellusten kanssa käyttäjät, jotka ovat jo 

aiemmin tottuneet mobiiliteknologian käyttöön, ovat valmiimpia ottamaan käyttöön uusia 

työkaluja. Lisäksi havaittiin jälleen, että käyttäjät olivat suotuisampia uuden teknologian 

hyödyntämiselle, mikäli teknologia nähdään hyödyllisenä ja helppokäyttöisenä.  Toisaalta on 

todettu myös, että ennakko-osaaminen ei välttämättä vähennä etenkään ikääntyneempien 

ryhmässä tarvetta opetella uutta ja opetteluun nähty vaivannäkö saattoikin turhauttaa osaa 

uusista käyttäjistä. Samalla, mikäli toiminnallisuudet kehitetään helppokäyttöisiksi 

mahdollistamaan iäkkäämpien ihmisten sovelluksen käyttö, toimivat ne tyypillisesti myös 

nuoremmilla käyttäjillä. (Van de Watering 2005) 

 

On havaittu myös, että epäsuotuisat tulokset voivat pienentää käyttäjän motivaatiota hyödyntää 

teknologiaa. Siten negatiivisella kokemuksella voi olla hyvin suuri vaikutus. Esimerkiksi 

aktiivisuusrannekkeissa käyttäjä voi olla haluttomampi käyttämään ranneketta, mikäli hän ei 

elä aktiivisesti: tällöin mittaustulokset saattavat lannistaa käyttäjää. (Khakurel 2020) Tämä 
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puolestaan voi lannistaa käyttäjän halukkuutta hyödyntää uutta työkalua – esimerkiksi, mikäli 

käyttäjät saisivat jatkuvia muistutuksia asioista, jotka heillä on edelleen kesken mutta joihin he 

eivät voi taholtaan vaikuttaa, voi tämä vaikuttaa negatiivisesti heidän halukkuuteen käyttää 

sovellusta.  

 

3.2 Onnistunut käyttöönotto mahdollistaa asiakassitoutuneisuutta 

Asiakassitoutuneisuuden mallilla (CEB, Customer Engagement Behavior) tarkoitetaan 

periaatteessa käyttäjien halukkuutta palata saman tuottajan palveluiden ääreen. Sitä on tutkittu 

tavoitellessa ymmärrystä siitä, mitä arvonluonti vaatii, jotta yritykset saavat sitoutettua 

asiakkaat palveluprosessiinsa. Merkittävä osa käyttäjäkokemusta muodostetaan käyttöönoton 

aikana ja siksi vaikutus voikin olla hyvin merkittävä tässä yhteydessä. (Saunila, Ukko & 

Rantala 2018) Teoria on keskeinen etenkin digitaalisten prosessien äärellä, sillä uusia 

teknologioita tulee paljon markkinoille, minkä takia asiakassitoutuminen on entistä tärkeämpää 

(Straker ja Wrigley 2016). Tämän vuoksi onkin huolehdittava siitä, että käyttöönotto 

suoritetaan vaivattomasti ja mahdolliset ongelmat, joita käyttäjä saattaa tässä vaiheessa kokea. 

Tämä tulee toteuttaa huolimatta siitä millaista käyttäjän osaaminen tai asenteet uutta 

teknologiaa kohtaan ovatkaan. (Saunila et al. 2018, s. 9) Asiakkaan kokemus ja uudella 

tuotteella toteutettu arvo kytkeytyvät vahvasti toisiinsa ja yleisesti asiakassitoutuneisuuteen on 

tutkittu vaikuttavan muutamia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat asiakastyytyväisyys, saavutettu 

hyöty, palvelun laatu sekä luotettavuus. (Li et al. 2013)  

 

Toisaalta Van Doorn et al. (2010) mukaan asiakassitoutuneisuuden malli on malli, joka eroaa 

asiakkaan asenteista kuten luottamuksesta, tyytyväisyydestä ja osallistumisesta. Sitoutuneisuus 

tässä tarkoittaa osallistumisen käyttäytymismallia, jonka taas puolestaan voi erottaa 

osallistumisesta, jonka voi tulkita passiivisemmaksi näkökulmaksi. Sitoutuneisuuteen 

vaikuttavat puolestaan käyttäjän sisäiset asiat, kuten motivaatio ja siitä johtuvat 

käyttäytymismallit. Van Doorn et al. (2010) arvioivat myös, että asiakassitoutuneisuus menee 

sinänsä vuorovaikutuksen ’tuolle puolen’ ja asiakas näin ollen asiakassitoutuneisuus näkyykin 

toisaalta parhaimmillaan, toisaalta pahimmillaan, asiakkaan käyttäytymisen ilmentymänä, jossa 

motivaatioajurit kohdistuvat yritykseen itsessään, eikä yksittäisiin ostoihin. (Van Doorn et al. 

2010) Ervastin (2013) mukaan asiakkaat eivät haaveile itse palvelusta, vaan siitä, mitä tuotetulla 

palvelulla voidaan saada aikaan. Näin ollen keskeiseksi nousee se asiakkaan saavuttama arvo, 
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mitä hän tuotteella voi saavuttaa. Yrityksen näkökulmasta onkin keskeistä, kuinka se pystyy 

fasilitoimaan näitä asiakkaan arvoja. (Wikstrom 2008) Myös asiakkaan 

persoonallisuuspiirteiden on arvioitu vaikuttavan asiakassitoutuneisuuteen. (Marbach, Lages & 

Nunan 2016)  

 

Jaakkola et al. (2014) ovat niin ikään tutkinut asiakassitoutuneisuutta arvon yhteisluonnissa. 

Perinteisesti asiakassitoutuneisuuden on ajateltu olevan asiakkaan mukaan ottamista 

tuotekehitysprosessiin ja tuotteen suunnittelua asiakkaan ideoihin ja tarpeisiin vastaten. He 

tunnistivat tutkimuksessaan neljä asiakassitoutuneisuuden tekijää, jotka mahdollistavat 

yritykselle asiakkaan vapaaehtoista osallistumista ja kontribuutiota. Nämä neljä tekijää ovat:  

1. Lisäkäyttäytymisen avulla asiakkaat hyödyntävät omia resurssejaan siihen, että he 

saavat laajennettua ja keskityttyä yhden yrityksen tarjoamaan. Asiakkaan on helpompi 

sitoutua sellaiseen palveluntarjoajaan, joka tarjoaa kokonaisratkaisuita yksittäisten 

ratkaisuiden sijaan. 

2. Vertaiskehittämisen myötä asiakkaat nähdään tieto,- taito ja aikaresursseina. He 

pystyvät fasilitoimaan ja resursoimaan keskitetyn yrityksen tarjoamaan. Tässä 

yhteydessä onkin arvioitava sitä, pitäisikö yritysten palkita tällaista käyttäytymistä. 

3. Kolmas tekijä on vaikuttava käyttäytyminen, joka aiheutuu siitä, kun asiakkaat 

vaikuttavat toisten asiakkaiden käyttäytymiseen.  

4. Liikkuvan käyttäytymisen avulla puolestaan asiakkaat voivat hyödyntää omia 

resurssejaan ja saada muut hyödyntämään samoja mahdollisuuksia. Toisaalta 

liikkuvassa käyttäytymisessä on erityisesti huomioitava se, että liike voi tapahtua myös 

ei-toivottuun suuntaan. (Jaakkola et al. 2014) 

 

Käyttöönoton kontekstissa asiakassitoutuneisuuden malli on merkittävä, sillä 

asiakassitoutuneisuutta tutkimalla pystytään selvittämään ne käyttöönottoprosessin vaiheet, 

jotka voivat heikentää käyttäjän innostusta uuden teknologian hyödyntämistä kohtaan. Lisäksi 

onnistuneen käyttöönottoprosessin avulla sitoutetusta asiakkaasta ja koko organisaation 

kokemasta hyvästä prosessista pystytään vetoamaan siinä vaiheessa, kun he pohtivat uusien 

järjestelmien käyttöönottoa.  
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3.3 Käyttöönoton kontekstina terveydenhuolto 

Terveydenhuollon käyttöönottoprosesseja on tutkittu kirjallisuudessa jonkin verran (Amadi-

Echendu & De Wit 2015; Konttila 2019; Kyytsönen, Vehko & Saranto 2019) ja kirjallisuus 

osoittaa muutamia erityispiirteitä niissä. Etenkin julkisen terveydenhuollon toimintaympäristö 

poikkeaa yritysmaailman käyttöönotoista ja siksi otettaessa käyttöön uutta teknologiaa tällä 

toimialalla on muutamia erityispiirteitä hyvä ottaa huomioon. Tyypillisesti käyttöönotossa 

henkilöstönäkökulmaa tarkastellessa on syytä erottaa toisistaan käyttöönoton makrotaso 

(organisationaalinen toiminnan taso) ja mikrotaso (henkilökohtainen toiminnan taso) ja tämän 

tarkastelun kannalla ovat myös Amadi-Echendu & De Wit (2015), sillä heidän mukaansa 

käyttöönottoprosessissa on tärkeää erotella henkilökunnan valmius organisaation valmiudesta. 

Yleisesti henkilöstön valmiudella tarkoitetaan ’skarppiutta’, positiivista asennetta muutosta 

kohtaan ja motivaatiota, jonka eri asteella kuvataan muutosvalmiutta. Organisaatiossa valmius 

taas näkyy tietoisuutena, kulttuurina, kyvykkyytenä sekä valmiutena hyväksyä muutokset. 

Lisäksi organisationaalinen valmius voidaan nähdä resursseina, joita organisaatio on valmis 

mahdollistamaan käyttöönottoa varten. (Amadi-Echendu & De Wit 2015)  

 

Terveydenhuollon käyttöönottoprosesseissa tyypillisesti haasteena on se, että uudet mallit ja 

työkalut saattavat muuttaa tapaa, jolla hoitoa välitetään. Tyypillisesti ollaan sitä suotuisampia 

uutta teknologiaa kohtaan, mitä paremmin sen nähdään hyödyttävän potilasta. Kuitenkin 

merkittävä huomioitava asia on se, että potilaan yksityisyydestä on uusien teknologioiden 

näkökulmasta huolehdittava entistä tarkemmin. (Lewy 2015) Myös Konttila et al. (2019) 

arvioivat, että myönteisen ilmapiirin kautta tulevien käyttäjien vastaanottavaisuus uusia 

digitaalisia ratkaisuja kohtaan paranee. Toisaalta pelkästään organisaatiosta lähtevä tuki ei ole 

riittävää, vaan keskeistä on myös käyttäjien toisiltaan saama tuki. (Konttila et al. 2019) 

 

On havaittu, että käytettävyyteen ja tekniikkaan liittyvät ongelmat saattavat vaikuttaa 

negatiivisesti uusien teknologioiden käyttöönottoon (Rydenfält et al. 2019), mikä voi johtua 

esimerkiksi siitä, jos teknologiset ratkaisut eivät sovikaan organisaation vaatimuksiin eikä 

palvelu toisaalta taas vastaa todellisiin käyttäjätarpeisiin. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 

tutkimuksessa koskien potilastietojärjestelmiä todettiin, että kotisairaanhoidossa ja 

kotihoidossa käytetään toimialoittain eniten potilastietojärjestelmiä ja käyttö on kasvanut 

vuodesta 2017 vuoteen 2020 usean prosenttiyksikön verran. Erityisesti mobiililaitteen koettiin 
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nopeuttavan hoitotyön kirjaamista. (Kyytsönen, Vehko & Saranto 2021) Lisäksi on todettu, että 

asiakas- ja potilastietojärjestelmissä painopiste on siirtynyt tiedon säilyttämisestä 

hoitoprosessia tukevaan ja ohjaavaan suuntaan ja tämän vuoksi ajantasaisen tilannekuvan 

muodostaminen on entistä keskeisemmässä roolissa. Myös järjestelmän vakautta 

peräänkuulutetaan. Nämä muutokset vaikuttavat myös terveydenhuollon ammattilaisten 

osaamiseen ja työskentelytapaan. (Reponen 2018) Konttila et al. (2019) puolestaan kuvaavat, 

että terveydenhuollon digitaalisessa käyttöönotossa on huomioitava erityisesti riittävä koulutus, 

rakenteellinen käyttöönottoprosessin eteneminen sekä oppimismyönteisen ilmapiirin luominen. 

 

Demografisten tekijöiden vaikutuksista uuden teknologian omaksumiseen on hieman 

ristiriitaista tietoa kirjallisuudessa. Kemp et al. (2020) havaitsivat, että käyttöönoton 

onnistumiseen vaikuttaa paljon medialukutaito, ikä, sosioekonomiset olosuhteet ja maantiede. 

Koulutuksen merkitys korostuu paitsi siinä, että käyttäjät oppivat käyttämään työkalua, myös 

näkemään digitaalisten ratkaisuiden mahdollisuuksia. He havaitsivat myös, että ikä vaikuttaa 

omaksumiskykyyn jonkin verran. (Kemp et al. 2020) Sitä vastoin Cheng et al. (2019) 

havaitsivat tutkimuksessaan, että demografisilla tekijöillä, kuten iällä, on hyvin pieni vaikutus 

verrattuna siihen, että järjestelmä on hyvin suunniteltu ja toimiva. Onnistunut käyttöönotto 

vaatiikin myös strategista suunnittelua. (Cheng et al. 2019). 

 

Brewster et al. (2014) ovat havainneet, että osaamisen ja tiedonkulun merkitys on suuri 

käyttöönottojen kynnyksellä. Tämä voi johtua siitä, että käyttäjien on helpompi luottaa 

käyttöönottoprosessissa henkilöön, jonka he kokevat asiantuntevana. Toisaalta myös tarpeeksi 

korkea auktoriteettiasema voi kasvattaa luottoa käyttöönottoprosessin johtohenkilöön. Glomsås 

et al. (2020) osoittavatkin, että on erityisen turmiollista, mikäli työntekijöillä ei ole tarpeeksi 

osaamista itsellään suoriutuakseen käyttöönotosta varmoin ottein, mikä voi johtaa siihen, että 

käyttöönotto on kauttaaltaan huteraa. Lisäksi on kuvattu, kuinka terveydenhuollossa ihmisten 

ja tiedon on toimittava yhteistyössä potilaan hoidon takaamiseksi (Goldschmidt & Rona 2021, 

s. 15) 

 

Ooi ja Tan (2016) kuvaavat tutkimuksessaan, että onnistuneeseen IT-järjestelmän 

käyttöönottoon vaikuttaa merkittävästi se, että fokus säilyy tavoitteessa ja että toiminta säilyy 

realistisena. On myös merkittävää, ettei ylimääräiselle väittelylle hankinnan tarpeellisuudesta 
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anneta tilaa. Tämän lisäksi on erittäin tärkeää, että yleinen halu ajaa muutosta on korkea 

ylemmältä taholta ja että käyttöönotto suoritetaan laadukkaasti. (Ooi & Tan 2016) Gjellebaek 

et al. (2020) puolestaan tuovat niin ikään esille, että johtamisen tulee olla oppimismyönteistä ja 

sopeutuvaa, jotta sen avulla saadaan vaalittua tapahtuvaa muutosta tutussa 

toimintaympäristössä. Tämän lisäksi positiivisen muutoshenkinen projektijohto tukee 

adaptoitumista uuteen toimintaan vahvasti. (Gjellebaek et al. 2020; Jauhiainen & Sihvo 2015) 

 

Terveydenhuollossa parempien asiakasprosessien ajatellaan parantavan paitsi 

asiakastyytyväisyyttä, myös palveluntarjoajan kokemusta ja koska suurin osa ihmisistä haluaa 

tehdä työnsä hyvin, kasvattaa potilasturvallisuuden ja potilastyytyväisyyden parantaminen 

myös usein työntekijöiden tyytyväisyyttä omaan työhönsä. Gleason ja Bohn (2019 s. 39) ovat 

tutkineet pienten muutosten palveluprosessia, jossa ideana on, että tyypillisiin, rutiininomaisiin 

työtehtäviin lisätään joitain elementtejä, joiden on tarkoitus parantaa potilastyön tuloksia 

digitaalisin keinoin. Tämä on huomioitava myös käyttöönotossa – uusien toimintojen 

käyttöönotto tulisi integroida päivittäiseen työhön etenkin operatiivisella tasolla. (Konttila et al. 

2019) 

 

Almqvist (2019, s. 72) havaitsi haastattelututkimuksensa perusteella, että etenkin 

palveluprosessien käyttöönoton yhteydessä käytännön suositukset ovat jääneet hyvin heikoiksi. 

Tulokset osoittivat, että käyttöönotolle täytyy luoda suunnitelma prosessinomaisesti ja että 

sisällön pitää olla yhdenmukainen kyseisen suunnitelman kanssa. Erityisen toivottavaa on, että 

implementoinnin suunnitelma toteutetaan prosessina niin, että se ei vain ole jotain, joka 

’lätkäistään käteen’ kun työ on valmis, vaan sitä tulisi suunnitella huolellisesti halki projektin. 

Käyttöönottosuunnitelmassa on hyvä tuoda monet näistä asioista esille. Lisäksi suunnitelman 

esitystavan tulee olla joustava, dynaaminen ja kohderyhmän huomioonottava. (Almqvist 2019, 

s. 72-75) Myös Jauhiainen ja Sihvo (2015) peräänkuuluttavat riittävää johdon tukea sekä 

riittäviä resursseja, kuin myös hyvää suunnittelua. Samalla on tärkeää informoida ammattilaisia 

ajoissa ja perehdyttää tulevat käyttäjät hyvin, sekä mahdollistaa heidän mukanaolo 

käyttöönoton suunnittelussa. Ideaalitapauksessa käytössä olisi tarjolla normaalitilannetta 

enemmän tietoteknistä tukea etenkin käyttöönoton alussa. (Vehko et al. 2019) Myös Melkas et 

al. (2020) peräänkuuluttavat perehdytyksen jatkuvuutta ja laatua – tämän kautta uuden 

teknologian hyödyntäminen on tyypillisesti käyttäjille mielekkäämpää. 
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Taulukko 1 Tyypillisiä haasteita terveydenhuollon käyttöönotoissa 

Haaste Selitys 

Potilasturvallisuus 

Laatu ja turvallisuus kulkevat usein käsikädessä. Kerätyn datan oikeellisuudesta on 

huolehdittava erityisen tarkasti, kun potilasturvallisuus voi riippua siitä vahvasti. 

(Chanchaichujit et al. 2019) 

IT-integraatiot 

Integroitavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun käytössä on useita 

erilaisia järjestelmiä. Integraatioiden työstäminen on kuitenkin melko aikaa vievää 

ja toisaalta niiden järjestämisen tulee tyypillisesti olla hyvin huolellisesti 

organisoitua. (Chanchaichujit et al. 2019) 

Sitoutuneisuuden 

puute 

Uuden laitteen käyttöönotto on hyvin harvoin päätoiminen työ niitä käyttävälle 

henkilöstölle. Tämän vuoksi on huomioitava, että heidän kiireinen aikataulu on 

huomioitava projektin aikataulussa. Toisaalta on huomattava, että monesti 

käyttöönottoprojekteihin otetaan mukaan lähinnä keskijohtoa, joka voi panostaa 

uuden teknologian hankintaan, muttei esimerkiksi koulutukseen. (Chanchaichujit 

et al. 2019) 

Resurssirajoitteet 

Terveydenhuollon projektit ovat tyypillisesti kaatuneet siihen, ettei ole pystytty 

hyödyntämään terveydenhuollon resursseja tarpeeksi (Ooi & Tan, 2016) eikä siten 

esimerkiksi terminologia ole tarpeeksi keskittynyttä, eikä projektin lopputulema 

tästä syystä johtuen tarpeeksi laadukasta. (Chanchaichujit et al. 2019) 

Muuttuva säätely 

Lait ja säädökset vaikuttavat toimiympäristöön paljon ja tämä onkin hyvä 

huomioida projektia suunnitellessa. Myös valveutuneisuus on vaadittua, jotta myös 

toiminta pysyy ajantasaisena. (Chanchaichujit et al. 2019) 

Pelko töiden 

häviämisestä 

Uuden työkalun käyttöönotto tuo kustannuksia ja näin ollen myös säästöjä tulee 

vastaavasti saada aikaan jossain muualla. On havaittu, että yksi tehokkain 

kustannussäästöjä aikaansaava tekijä on vähentää henkilöstöä. Tällä on toisaalta 

taas suuri vaikutus yksilöihin ja heidän tuottavuuteen riippumatta siitä, kuuluvatko 

he poistuvaan henkilöstöön vai ei. Näin ollen organisaatiosta vähenevä kyvykkyys 

voi vähentää osaamista määräänsä enemmän jäljelle jäävien stressaantuessa 

ympärillä tapahtuvista muutoksista. (Khubchandani & Price, 2017)  

Organisaatiorakenteen 

ja -kulttuurin 

muuttuminen 

Projektien mukana tulleet uudet työskentelytavat saattavat aiheuttaa henkilöstössä 

voimakasta reagointia ja muutoksen hyväksyminen ottaa oman aikansa. 

Teknologian muuttuessa nopeasti samaa saatetaan odottaa myös ihmisiltä ja 

organisaatioilta ja näin ollen yritykset saattavat odottaa nopeita muutoksia. 

Eritysesti on huomioitava, että jos prosessin muutosta lähestytään täysin 

riittämättömillä taidoilla henkilöstössä ja esimerkiksi koulutusta, tukitoimia ja 

suunnitteluvaiheen panosta on vähänlaisesti, on muutoksen aikaansaaminen 

mahdollisesti erittäin vaikeaa. (Chanchaichujit et al. 2019) 
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Chanchaichujit et al. (2019) on tutkinut erityisesti terveydenhuollon käyttöönottoprosessia 

digitaalisessa kontekstissa ja havainnut, että projektinhallinta-metodologia on ensiarvoisen 

kriittistä onnistuneelle käyttöönottoprosessille. Tämä metodologia tulee pitää sisällään 

ohjeistuksen, työkalut ja tekniikat, jotta terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät hallitsemaan 

projektejaan entistä paremmin. Taulukossa 1 on esitelty pääosin heidän kirjallisuudessaan 

havainnoimia haasteita, kun organisaatiossa otetaan käyttöön uusi, mahdollisesti laajakin 

ohjelmisto, joka muuttaa toimintakulttuuria. Siksi esitetyt asiat onkin hyvä huomioida 

mahdollisimman aikaisessa käyttöönottoprosessin vaiheessa. 

 

Digi-Sote -hanke tiivisti teknologisessa käyttöönotossa havaitut asiat seuraavasti: suunnitteluun 

ja käytännön järjestelyihin tulee varata aikaa. Tämän lisäksi esimiehet ja hankinnasta vastaavat 

tahot tulee sitouttaa kokeiluun niin, että heidän asenteensa on kokeilun puolella. Käyttäjät tulee 

myös ottaa mukaan suunnitteluun alusta asti, sekä yhteyshenkilö yritysten suuntaan tulee myös 

olla määritelty. (Nykänen & Lind 2018, s. 77) Samaisessa hankkeessa Kumpula ja Vesa (2018, 

s. 82) tutkivat myös digitaalisten työmenetelmien kehittämistä aikuissosiaalityössä ja totesivat 

vahvuuksiksi muun muassa henkilöstön motivaation hyödyntää menetelmiä, matalan 

kynnyksen palvelumahdollisuuden, reaaliaikaisuuden ja tavoitettavuuden. Heikkouksiksi 

todettiin mahdolliset puutteelliset ICT-taidot, kehittämissuunnitelman jalkauttamisen, 

koulutuksen vähäisyyden sekä vähäiset resurssit. Uhkia tunnistettiin siinä, että digitalisaatioon 

pyritään kyllä strategisesti, mutta sitä ei jalkauteta, sekä mahdolliset riskit tietoturvassa, 

olemassa olevan tutkimuksen vähäisyydessä sekä puuttuvassa välineistössä. Digitaalinen 

palvelu voikin tuoda lisäarvoa palveluprosesseihin, täydentää olemassa olevia palveluita tai 

toimia yksittäisenä omana kanavana. (Kumpula & Vesa 2018) 

 

On havaittu, että yleisellä tasolla tietojärjestelmän laatu korreloi hoitohenkilökunnan 

tyytyväisyyden kanssa. (Cheng et al. 2019). Tarkastelussaan todettiin niin ikään, että 

järjestelmän laadun lisäksi johdon tuki, tiedon laatu, palvelun laatu ja demografiset tekijät 

vaikuttavat käyttäjätyytyväisyyteen, aikomukseen käyttää sekä näiden johdonnaisena todellisen 

käytön määriin. (Cheng et al. 2019).   

 

Vehko et al. (2019) tarkastelivat terveyden ja hyvinvoinninlaitokselle toteuttamassa 

hankkeessaan, kuinka hyvin tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä 
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ja millä tavalla tämä vaikuttaa heidän työntekoonsa ja hyvinvointiinsa. Tutkimuksessa 

havaittiin, että tietojärjestelmien tulee olla helppokäyttöisiä ja siksi erityisesti käytettävyyttä on 

painotettava hankintapäätöksessä vahvasti. On hyvä, mikäli loppukäyttäjät pystyvät 

osallistumaan järjestelmien suunnitteluun ja pääsevätkin osallisiksi tähän prosessiin. Tämän 

lisäksi ammattilaisille on järjestettävä koulutusta, sillä uudet teknologiat tulevat haastamaan 

ammattilaisten osaamisen ja toisaalta vievät aikaa vaatiessaan käyttäjältä aktiivista asennetta. 

On myös tärkeää, että käytön tukea on saatavilla tai sitä hankitaan tarvittaessa organisaation 

ulkopuolelta. Lisäksi tärkeää on, että käyttäjille on selvää, mihin tahoon he ottavat yhteyttä 

ongelmatilanteissa. (Vehko et al. 2019) 

 

3.4 Käyttöönottoprosessin kokonaisvaltaisuus 

Kuten edellä todettiin, käyttöönotto on ennen kaikkea psykologiaa ja tämä tekee käyttöönoton 

onnistumisen arvioinnista erityisen hankalaa, sillä kokemuksen mittaaminen ja arvioiminen on 

subjektiivista eikä siten kovinkaan yleistettävää. (Ervasti, 2013) On havaittu, että asiakkaat ovat 

aiempaa vahvemmin ymmärtäneet oman asemansa kuluttajana ja näin ollen myös yritysten on 

huomioitava asiakkaan palvelukokemus ja asiakkaan arvo kriittisesti. (Helkkula & Kelleher 

2010) Samalla on huomioitava se, että uusi järjestelmä voi aiheuttaa käyttäjille myös stressiä, 

mikä puolestaan aiheuttaa ongelmia työhyvinvoinnissa ja voi siten johtaa ongelmiin 

pidemmällä aikavälillä. (Vehko et al. 2019) 

 

Amadi-Echendu & De Wit (2015) mukaan teknologian avulla pystytään parantamaan 

organisaation toimintaa, mutta käyttöönotoissa menestystä voivat haitata esimerkiksi  

1. Apaattinen, ’hällä väliä’-asenne ennen käyttöönottoa  

2. Jyrkkä asenne käyttöönoton aikana, vastarinta 

3. Haluttomuus hyväksyä ja hyödyntää teknologiaa käyttöönoton jälkeen. (Amadi-

Echendu & De Wit 2015) 

 

Lisäksi on arvioitu, että teknologian vastaanottoon vaikuttaa erityisesti kaksi asiaa: saavutettu 

helppokäyttöisyys ja toisaalta saavutettu hyöty. (Amadi-Echendu & De Wit 2015) Lucas arvioi 

puolestaan jo vuonna 1975, että runsaatkaan käyttöönotot eivät välttämättä vähennä 

vastahakoisuutta uusia teknologioita kohtaan, vaikka tilanne olisikin jo tavanomainen 

organisaatiossa. Toisaalta tämän voi ymmärtää myös siksi, että työntekijöillä on saattanut olla 
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jo ennestään hyvinkin huonoja kokemuksia käyttöönotosta kokonaisuudessaan ja näin uudet 

teknologiat eivät saa kannatusta osakseen. (Lucas 1975) 

 

Amadi-Echendu & De Wit (2015) ovat havainneet, että vastaanottavaisuus käyttöönoton 

jälkeen vaikuttaa aina uuden teknologian hyväksymiseen. On myös huomattu, että 

koulutuksella voidaan vaikuttaa tähän käsitykseen erittäin paljon, sillä se ei vaikuta asenteisiin 

pelkästään vastaanottohetkessä vaan myös pidemmällä aikavälillä ja etenkin siitä 

näkökulmasta, miten teknologiaa todellisuudessa jatkohyödynnetään organisaatiossa. 

Merkittävä riski Amadi-Echendu & De Wit (2015) mukaan on, jos koulutuksesta vastaavat 

henkilöt, hyvin inhimillisesti tosin, pakkomyyvät toiminnallisuuksia operatiiviselle tasolle. 

Tämä voi johtua taas siitä, että he ovat itse perehtyneet teknologiaan erittäin laajalti ja siten 

heidän näkökulmastaan asiaan on perehdytty paljon. Tämä saattaa purkautua innostuksena ja 

eräänlaisena väkisin tuputtamisena. (Amadi-Echendu & De Wit 2015) Myös muut lähteet 

korostavat positiivista tulokulmaa muutosprosessiin: työntekijöiden mukaanotto ja heidän 

asiantuntijuutensa hyödyntämisen merkitys on kriittistä. (Jauhiainen & Sihvo 2015) 

 

Eräs riski käyttöönotossa on se, jos käyttöönottoa tekevällä työntekijällä ei ole tarpeeksi 

osaamista ja tietoa itse prosessista ja näin käyttöönotossa huteruus ja epävarmuus saattavat 

heikentää tuloksia. Tämä voi johtaa myös siihen, että käyttöönottoon tarkoitettuja työkaluja 

saatetaan käyttää väärin tai ei lainkaan. Koska epävarmuus on merkittävä riskitekijä 

käyttöönotossa, tulee teknologian olla kunnolla testattu ja mahdollisesti myös pilotoitu ennen 

varsinaista käyttöönottoa. (Glomsås et al. 2020) Muutoksen arvo voi myös kärsiä tulevien 

käyttäjien silmissä, mikäli he kokevat, että muutos on tehty ensisijaisesti ja yksinomaan 

taloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi. (Gjellebaek et al. 2020)  

 

Erityisesti terveydenhuollon toimikentällä on tunnistettavissa lukuisia hybriditoimijoita, jotka 

toimivat verkostoissa eri terveydenhuollon tasojen välillä. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, 

että mikäli näiden hybriditoimijoiden tunnistaminen on jäänyt heikoksi, niin tällöin 

digitalisaation mahdollisuudet ovat jääneet alihyödynnetyiksi. Tämä voi haitata myös 

käyttöönottoa erityisesti siksi, että digitaalisten muutosten kautta pyritään tyypillisesti samalla 

uudistamaan toimintaa laajasti, eikä pelkästään käyttöönottaa yksittäistä teknologiaa. 

(Harjumaa et al. 2017; Kivisaari et al. 2014) 
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Erityisen epäonnistuneeksi uuden teknologian käyttöönotto voitaneen todeta niissä tapauksissa, 

joissa henkilöstön kokema, käyttöönottoon liittyvä stressi ja vaikeudet eivät pidemmälläkään 

aikavälillä helpotu. Tällöin on kiinnitettä erityistä huomiota siihen, että muut kuormitusta 

aiheuttavat tekijät saadaan minimoitua ja että epäkohdat saadaan korjattua. (Vehka et al. 2019) 

Myös pelko tehtävänkuvan muutoksista voi aiheuttaa kielteisen asenteen uutta järjestelmää 

kohtaan (Saranto et al. 2020). 
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4 KÄYTTÖÖNOTON SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI 

 

Tässä luvussa esitellään Quality Function Deployment -työkalu ja se, kuinka tässä työssä 

tullaan arvioimaan QFD-työkalun avulla nykyisen käyttöönottoprosessin soveltuvuutta siihen, 

mitä asiakkaat taas käyttöönottoprosessilta toivovat.  

 

4.1 Quality Function Deployment -työkalun lyhyt oppimäärä 

Quality Function Deployment (QFD) on Japanissa kehitetty työkalu, joka liittyy olennaisesti 

laatuajatteluun. Mizuno ja Akao, joita pidetään QFD:n luojana, määrittelevät QFD:n tavaksi, 

jolla saadaan asiakaslähtöisyys osaksi suunnitteluprosessia ja joka siirtää käyttäjien toiveet 

tuotannon aikana projektitasolle vastaten tavoitteisiin ja vaadittuun laatuun. (Mizuno & Akao 

1978). Lisäksi Akao määritteli vuonna 1997, että QFD on käyttökelpoinen työkalu tilanteissa, 

joissa halutaan täyttää asiakastyytyväisyyttä muuttamalla asiakkaiden vaatimukset tavoitteiksi 

(Akao 1997). Työkalun avustuksella pystyy systemaattisesti kohdistamaan suunnitteluprosessia 

laatuun ja siten parantamaan asiakastyytyväisyyttä, lisäten yritykselle arvoa 

asiakasnäkökulmasta kehitetyn tuotteen avulla. Samalla QFD tarjoaa analyyttisen tavan 

arvioida soveltuvuutta. Ficalora ja Cohen (2010) puolestaan kuvaavat QFD:tä systemaattiseksi 

tavaksi, jossa tuote tai palvelu voidaan suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisesti. Tähän 

prosessiin kuuluu keskeisesti nykypalvelun tai tuotteen arviointi suhteutettuna 

asiakastoiveisiin. Näin ollen, QFD:n avulla on tavoite saavuttaa parhaita mahdollisia tuotteita. 

Alkujaan QFD:tä on hyödynnetty perinteisesti tuotteilla ja niiden kehityksessä, mutta 2000-

luvulta lähtien sitä on hyödynnetty myös palveluiden kehittämisessä ja esimerkiksi 

asiakaspalvelun parantamisessa. (Pheng & Rui 2016, s. 42) 

 

4.1.1 Quality Function Deployment -prosessi 

Ohfujin (1993) mukaan QFD rakentuu kolmesta perusideasta. Ensimmäinen näistä on jaottelu 

ja integraatio, joiden avulla asiakkaan vaatimukset päivitetään teknisiksi vaatimuksiksi ja nämä 

vaatimukset taas yhdistetään laadukkaaksi tuotteeksi. Toinen ajatus on moniuloitteisuuden ja 

visualisaation merkityksen korostaminen: rajattoman yhteistyön ja kommunikoinnin avulla 

voidaan fasilitoida visuaaliset esitystavat, minkä avulla tieto ja kokemus välittyy parhaiten eri 

toimijoiden välillä. Kolmantena saavutetaan toisaalta holistinen, mutta kuitenkin riittävästi 
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paloiteltu näkemys tuotteesta, mikä mahdollistaa sen, että tuote nähdään kokonaisuutena, mutta 

toisaalta osiensa summana ja kutakin näistä osa-alueista tarkastellaan kriittisesti. (Ohfuji 1993) 

 

Tyypillistä QFD-prosessia edeltää kuvan 4 kaltainen prosessi. Lähtökohtana on 

asiakasnäkökulma. Prosessi aloitetaankin asiakasnäkökulman määrittelemisellä tyypillisesti 

tiedonkeruun menetelmin – tähän voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisia lomakkeita tai 

haastatteluja. Tämän jälkeen asiakasnäkökulma analysoidaan, minkä jälkeen asiakastarpeet 

priorisoidaan ja validoidaan. Tämän jälkeen pystytään aloittamaan varsinainen QFD-työkalun, 

eli House of Qualityn, HOQ:n käyttö. HOQ:ssa arvioidaan nykyprosessia suhteessa 

määriteltyihin asiakastarpeisiin. Tarkastelun lopputuloksena saadaan arvioitua, mihin 

kehityksen ulottuvuuksiin yrityksen tulisi suunnitteluprosessinsa keskittää. (Mitra 2016; Natee 

et al. 2016) 

  

Kuva 4 QFD-prosessi (Mukaillen Ficalora et al. 2010; Dale et al. 2016) 
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4.1.2 QFD ja House of Quality 

QFD esitetään tyypillisesti talon muotoon koostettuna kuvan 5 mukaisesti. Tästä johtuu nimitys 

House of Quality (HOQ), laadun talo. Se rakentuu niin, että aivan vasempana olevassa 

sarakkeessa on esitetty asiakasvaatimukset luettelona. Ylhäällä esitetään tavoitteet tai tilanne, 

jossa tultaisi olemaan päätteeksi. QFD-matriisin vasemmalla sivulla (osa 1) esitellään 

asiakastoiveet allekkaisena luettelona niin, että jokainen vaatimus saa oman rivinsä. Nämä 

asiakastoiveet on kerätty esimerkiksi tutkimuksen tai haastatteluiden perusteella. Tämän 

vieressä, osiossa kaksi, seuraavalla sarakkeella on ilmoitettu asiakasvaatimuksen tärkeys 

(tärkeys asiakkaan näkökulmasta). Matriisin yläosassa, kohdassa neljä, sijaitsevat sarakkeet, 

jotka ilmaisevat suunnitteluvaatimuksia. Nämä on järjestetty sarakkeittain ja ne kuvastavat sitä 

kuinka tällä hetkellä palvelun kanssa toimitaan tai millaisia ominaisuuksia tuotteessa on. 

Tarkoitus on arvioida, että nämä suunnitteluvaatimukset toimivat vastauksena 

asiakasvaatimuksille ja tämä saadaan selvitettyä tyypillisesti esimerkiksi haastatteluiden tai 

työryhmien hyödyntämisen avulla. Tämän myötä osioon 3 saadaan määriteltyä asiakkaiden 

näkemys siitä, miten osiot 1 (asiakastarpeet) ja 4 (yrityksen oma prosessi) vastaavat toisiaan. 

(Westscott 2014, s. 456-457)  

 

Kuva 5 House of Quality (Mukaillen Westscott 2014) 
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Ruudukko, joka muodostuu näiden kahden keskelle, sisältää tilan suhteiden asettamiselle. Tässä 

ruudukossa (osio 5) toteutetaan varsinainen arviointi ja siten selvitetään, kuinka hyvin yrityksen 

oma prosessi tai tuotteen kukin toiminnallisuus vastaa selvitettyyn asiakastarpeeseen. 

Tyypillisesti tässä hyödynnetään arviointiasteikkoa, jossa tarkastellaan vuorovaikutusta 

kysymysten Mitä ja Miten välillä. (Westscott 2014, s. 456-457; Maritan 2015) Nämä 

vuorovaikutukset voidaan pisteyttää esimerkiksi seuraavasti: 

• Vahva vuorovaikutus = 9 

• Keskinkertainen vuorovaikutus = 3 

• Heikko vuorovaikutus = 1 

• Negatiivinen vuorovaikutus = -1 

• Ei vuorovaikutusta = leikkauskohta jätetään tyhjäksi. (Maritan 2015) 

 

Yleensä asiakastarpeiden määrä matriisissa pyritään pitämään hillittynä ryhmittelemällä 

samankaltaisia asioita toistensa kanssa. QFD:ssä keskeistä on määritellä myös priorisoinnit 

asiakastarpeille. Niissä käytetään tyypillisesti esimerkiksi asteikkoa 1-5. Samaa tärkeyttä voi 

jakaa myös useammalle eri asiakasvaatimukselle. (Mitra 2016, s. 101) Priorisointiasteikko 1-5 

voi koostua esimerkiksi seuraavasti 1 = neutraali, 2 = tärkeä, 3 = melko tärkeä, 4 = erittäin 

tärkeä, 5 = kriittisen tärkeä (Dehe & Bamford 2017).  

 

Tämä jälkeen voidaan laskea R =Ratkaisun sopivuus asiakastarpeeseen: 

𝑅 = 𝑇 ∗ ∑ 𝐴 

 

Tämän lisäksi lasketaan 𝑇𝑡 = toiminnallisuuden tärkeys asiakasarvon suhteen. 

 𝑇𝑡 = ∑ 𝑇𝐴 

 

Sekä 𝑇𝑠 = Suhteellinen tärkeys 

𝑇𝑠 =
𝑇𝑡

∑ 𝑇𝑡
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,joissa 

R = Ratkaisun sopivuus asiakastarpeeseen 

𝑇𝑡 = Toiminnallisuuden tärkeys asiakasarvon suhteen 

𝑇𝑠 = Suhteellinen tärkeys 

T = Määritellyn asiakastarpeen tärkeys 

A = Kunkin ratkaisun soveltuvuus kuhunkin asiakastarpeeseen 

 

Madun (2020) mukaan matriisin työstämiseen voidaan ajatella viisi askelta. Näistä 

ensimmäisessä listataan asiakasvaatimukset, toisessa määritellään suunnitteluvaatimukset, 

kolmannessa täytetään suhdematriisi, neljännessä täytetään suhdematriisi huomioiden 

suunnitteluvaatimusten keskinäiset ristiriitaisuudet tai mahdollistamiset. Viidennessä osassa 

puolestaan arvioidaan kilpailuetua. (Madu 2020) Mitra (2016) kuvastaa QFD:n olevan 

suunnittelutyökalu, jolla voidaan monialaisissa tiimeissä tarkastella koko tuotekehityssykliä 

proaktiivisella otteella, kaksi eri perspektiiviä – tuotekehityksellinen ja asiakaslähtöinen – 

huomioiden. (Mitra 2016, s. 99) 

 

4.1.3 Kano-malli 

Edellä esiteltiin QFD-prosessi ja sivuttiin asiakastarpeiden priorisointia. Tärkeyksien 

määrittelyssä on mahdollista hyödyntää myös Kano-mallia, joka on eräs QFD-prosessin kanssa 

tyypillisesti käytetty tapa jäsennellä asiakasvaatimuksia. Mallin perusta on se, että pyritään 

selvittämään, mikä tuottaa asiakkaalle sellaista lisäarvoa, että hän on valmis hankkimaan 

tuotteen. Kano-mallista saadut tulokset auttavatkin tyypillisesti palveluntarjoajia ymmärtämään 

laatuun liittyviä asiakastarpeita ja kehittämään siten palveluaan asiakkaiden toivomaan 

suuntaan. (Materla, Cudney & Anthony 2019) 

 

Kano-mallissa asiakastarpeet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: houkuttelevat, 

välttämättömät ja odotetut tekijät.  Houkuttelevilla tekijöillä tarkoitetaan sellaisia tekijöitä, 

jotka tuottavat asiakkaalle sellaista lisäarvoa, jota he eivät ole osanneet odottaa ja joka voi olla 

ratkaiseva asia hankintapäätöksessä, mutta toisaalta ominaisuuden puuttuessaan asiakas ei 

tällaista tekijää osaa kaivata. Välttämättömät tekijät puolestaan ovat niitä piirteitä, joiden 

puuttuminen haittaa asiakasta ja aiheuttavat siten tyytymättömyyttä. Ne voidaan siten ajatella 

toiminnon minimivaatimuksiksi, joiden tulee täyttyä. Odotetuilla tekijöillä puolestaan viitataan 



36 

 

 

 

niihin tekijöihin, jotka asiakas kuvittelee ja toivoo palvelusta löytyvän ja joiden puute aiheuttaa 

hänelle pettymyksen. (Pheng & Rui 2016) 

 

 

Kuva 6 Kano-malli (Mukaillen Wstscott 2014) 

 

Kuvassa 6 on esitetty Kano-malli, jota hyödynnetään myös tässä työssä. Siinä on nähtävissä eri 

dimensiot, tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä lisäävät, sekä asiakkaan täytetyt tarpeet ja 

täyttämättömät tarpeet. Näiden kahden dimension väliin on täytetty käyrät, jotka kuvaavat 

edellä esiteltyjä kolmea mallin kategoriaa: houkuttelevaa, odottamatonta laatua; 

kilpailukykyistä, odotettua laatua sekä vaadittua laatua, jonka voidaan ajatella tarkoittavan 

myös perustarvetta.  
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4.2 Quality Function Deployment -työkalun hyödyntäminen 

QFD-työkalun hyödyntämisellä on arvioitu olevan monia positiivisia vaikutuksia. Näitä 

hyötyjä arvioidaankin useissa eri lähteissä (Ficalora & Cohen 2010; Maritan 2015; ReVelle et 

al. 1998; Shiu et al. 2013; Dehe & Bamford 2017) ja niitä on tarkemmin esitelty taulukossa 2.  

 

Taulukko 2 QFD-työkalun hyödyt. 

 QFD-työkalun käytön hyödyt 

Organisaation 

hyödyt 

• Mahdollistaa kommunikointityökalun tuotekehityksen ja johdon välillä siitä, 

mikä strategia ja strategian mukaiset resurssit tulevat tulevissa työvaiheissa 

olemaan (Ficalora & Cohen 2010; Maritan 2015, s. 20) 

• Objektiivinen määrittely palvelun / tuotteen laadulle, kilpailuetu havaitaan 

ajoissa / kunnolla (Maritan 2015) 

• Piiloagendat eliminoitu: tiimityö paranee. (ReVelle et al. 1998; Maritan 2015) 

• Mahdollistaa kulttuurisen muutoksen – toimintoa ei sanele enää se, että ’näin 

on tehty aina ennenkin’ (Shiu et al. 2013, s. 20-21)) 

• Operatiivinen suorituskyky paranee (Dehe & Bamford, 2017) 

Hyödyt johdolle 

• Johto pystyy arvioimaan suunnitelmia ja tarvittavia resursseja systemaattisesti 

(Ficalora & Cohen) 

• Johto pystyy arvioimaan, ovatko mainitut toimenpiteet toteuttamisen arvoisia 

(voittaako hyöty kustannukset (Ficalora & Cohen 2010) 

• Mahdollistaa kokonaislaadun implementoinnin yrityksessä 

• Parantunut asiakastyytyväisyys (Shiu et al. 2013, s. 20-21) 

• Kavanut markkinaosuus (Shiu et al. 2013, s. 20-21; Meritan 2015, s. 20) 

Hyödyt 

tuotekehitykselle 

• Joskus monipäisen tiimin sitouttaminen on helpompaa, kun on yhteinen 

työkalu jonka avulla saadaan objektiivisestikin tarkasteltua tuotetta (Ficalora 

& Cohen 2010) 

• QFD:n avulla pystyy vahvistamaan nykyistä tuotekehitysprosessia, kun hyvin 

aikaisessa vaiheessa tunnistetaan kriittiset asiakasvaatimukset, keskittyen 

tuotantoon, sekä korostaa ja priorisoida avaintekijöitä, parantaa 

kommunikaatiota ja tiimityötä (Shiu et al. 2013, s. 20-21) 

• Aina ei tarvitse kehittää uutta, vaan voidaan myös keskittyä siihen mikä 

olemassaolevassa tuotteessa on pielessä (Akao 1988) 

• Korkeampi tuottavuus tuotekehityksessä (Shiu et al. 2013, s. 20-21) 

• Matalammat tuotekehityskustannukset (Shiu et al. 2013, s. 20-21) 

• Rakenteellinen tapa kehittää uutta tuotetta / palvelua (Shiu et al. 2013, s. 20-

21) 
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Erityisen huomionarvoista on, että QFD-työkalun on todettu vaikuttavan erityisen positiivisesti 

organisaation sisäisiin, eri osastojen välisiin kommunikoinnin haasteisiin, mikä puolestaan 

myötävaikuttaa asiakaslähtöisen lopputuotteen mahdollistamiseen. Näin ollen tuotekehitys 

hyötyy rakenteellisesta suunnittelutavasta, minkä johdosta palvelu tai tuote näyttäytyy 

asiakkaalle viimeisteltynä. Menetelmän avulla saadaankin tehostettua tuotekehitysprosessia ja 

mahdollistettua sitä kautta yritykselle tavan kasvaa.  

 

Maritan (2015, s. 21) on tarkastellut myös haittoja ja riskejä, mitä QFD-työkalun käyttöön tulee. 

Työkalun vääränlainen käyttö voi olla haitallista. Joissain tapauksissa myös asiakastoiveiden 

tunnistaminen voi olla haastavaa, sillä asiakkaat eivät välttämättä osaa suunnata katsettaan 

tulevaisuuden toiveisiin, jolloin todellinen hyöty pitkällä aikavälillä tuotekehitykselle voi olla 

vähäisempää. Pitkän aikavälin tarkastelu vaatiikin tyypillisesti huolellista tutkimusta taustalle. 

Huolellisen valmistelun kautta voidaan ratkoa myös niitä ongelmia, jotka voivat liittyä työkalun 

virheelliseen käyttämiseen. Vaikka yksi suuri hyöty QFD:n käytössä on, että se mahdollistaa 

eri osastojen välisen yhteistyön tehokkaalla ja rakenteellisella tavalla, voivat organisationaaliset 

näkökulmat nousta myös haasteiksi: henkilö, jolla on eniten päätäntävaltaa voi dominoida myös 

työkalun käyttötilannetta joko tiedostamattaan tai tarkoituksella. (Maritan 2015, s. 21-22) 

 

Tavallisesti QFD-työkalua on hyödynnetty tuotteilla, mutta nykyään sen käyttö on laajentunut 

entisestään myös palveluiden suunnitteluun ja sitä hyödynnetäänkin laajalti eri toimialoilla 

kuten terveydenhuollossa, pankkiliiketoiminnassa sekä koulutuksessa. QFD:n nähdäänkin 

korreloivan kolmella tapaa: asiakkaan ymmärtämisellä, heidän tarpeiden ymmärtämisellä ja 

asiakkaiden tarpeisiin kohdistuvien toimenpiteiden priorisoinnilla (Gremyr ja Raharjo, 2013). 

Kun QFD:tä hyödynnetään onnistuneesti, voidaan saada selvitettyä kestävää laatua, joka 

läpileikkaa useita organisaation toimintoja. Onnistunut QFD:n käyttö vaatiikin 

poikkitieteellistä kommunikaatiota organisaation sisällä. (Dehe & Bamford, 2017) Ajatellaan 

myös, että Quality Function Deployment on tapa, jolla asiakastoiveet voidaan implementoida 

tuotteeksi, osoittaen kohdat, johon laadunvarmistuksen tulee paneutua erityisen tarkasti. 

Toisaalta voidaan ajatella, että QFD määrittelee verkoston, joka koostuu laadun fyysisistä 

elementeistä – komponenteista, sekä tuotantoprosessin laadusta, jolla voidaan tuottaa näitä 

laadukkaita hyödykkeitä. (Maritan 2015) 
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Tyypillisesti QFD-työkalua on hyödynnetty tuotekehityksessä hyvin aikaisessa vaiheessa 

siihen, että asiakastoiveet muutetaan tarvemäärittelyiksi ja näin ollen tuotekehitysprosessia 

ohjataan monivaiheisen QFD-prosessin avulla. On kuitenkin mahdollista hyödyntää QFD-

työkalua myös olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja siten analyysin 

lopputulemana saadaan ennakoivien toimenpiteiden sijaan korjaavia toimenpiteitä. Tällöin 

kerätyn aineiston, esimerkiksi haastatteluiden ja asiakaspalautteiden avulla voidaan rakentaa 

kuva asiakkaan äänestä; VOC eli Voice of the Customer. VOC kertoo, mitä asiakkaat tuotteelta 

toivovat. (Erdil & Arani, 2018) Työkalun avulla pystytään tunnistamaan kehityskohteet ja 

linkittämään ne teknisiin vaatimuksiin, jolloin kehitystoimenpiteet pystytään kohdistamaan 

suurimman vaikutuksen mahdollistaviin tekijöihin.  

 

 

Kuva 7 Toiminnan kehittäminen QFD:n avulla (Mukaillen Erdil & Arani, 2018) 

 

Kuvassa 7 on esitettynä prosessi, jolla QFD:n avulla pystytään kehittämään toimintaa. Siinä on 

havainnollistettu, kuinka asiakastarpeista saadaan tunnistettua ja priorisoitua kehittämisalueet, 

joita hyödynnetään HOQ-prosessin avulla teknisten vaatimusten kehittämispotentiaalia 

arvioitaessa. Tämän jälkeen kehitystehtävät voidaan tunnistaa tämän prosessin pohjalta – ne 

voivat kohdistua joko ennaltaehkäiseviin tai korjaaviin toimenpiteisiin. 
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4.3 QFD:n hyödyntäminen tässä työssä 

Edellä kuvattu QFD malli on tyypillinen tuotteiden tai palveluiden kehitysprosessille. QFD-

prosessille on tyypillistä, että analysointi suoritetaan usean kerran, aina hieman eri sisällöllä, 

jotta lopputuote on suunniteltu useaa prosessia hyödyntäen. QFD on alun perin metodi 

tuotekehitykseen ja liittyy oleellisesti laatufilosofiaa, jolloin irrottaminen uuteen 

käyttökohteeseen voi olla riskialtista. Toisaalta kirjallisuudessa on hyödynnetty QFD-työkalua 

myös asiakastyytyväisyyden tutkimisessa onnistunein lopputuloksin, joten työkalun käyttö ei 

ole tavatonta myöskään tällaisissa konteksteissa. (Bajcetic et. al. 2018) Tämän työn 

kontekstissa asiakastarpeet on kerätty sote-organisaatioilta. Prosessia pyritään parantamaan 

puolestaan kohdeyritykseltä. Kuvassa 8 on esitetty kaksivaiheinen QFD-prosessi, jota tämän 

työn kontekstissa hyödynnetään. 

 

 

Kuva 8 QFD-prosessi tässä diplomityössä 

 

Kuten aiempana todettiin, tyypillinen asteikko asiakastarpeiden priorisointiin on viisiportainen. 

Myös tässä työssä QFD:n asiakastarpeiden priorisoinnissa hyödynnetään viisiportaista 

asteikkoa ja kunkin prioriteetin merkitys on määritelty seuraavasti:  

 1  = Ei kovinkaan tärkeä asiakastarve: asiakastarpeen täyttämisellä ei ole kiire 

2 = Vähän tärkeä asiakastarve: asiakastarpeen täyttyminen tekee käytöstä helpompaa 

pienelle joukolle tai tekee käytöstä vähän houkuttelevampaa 

3 = Melko tärkeä asiakastarve: asiakastarpeen täyttyminen tekee käytöstä helpompaa 

suurelle joukolle ja/tai tekee käytöstä jonkin verran houkuttelevampaa 

4 = Tärkeä asiakastarve: asiakastarpeen täyttyminen helpottaa käyttöä ja parantaa 

asiakastyytyväisyyttä 

5 = Kriittinen asiakastarve: asiakastarpeeseen tulee vastata mahdollisimman pian, 

tarpeen täyttymättömyys vaikeuttaa esimerkiksi käyttöä tai on muuten sovelluksen 

hyödyntämisen kannalta haitallinen 
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Tässä työssä hyödynnettävä QFD-matriisi on esitelty liitteessä 1. Tämän työn kontekstissa 

asiakkaana, jonka tarpeet määritellään, toimii käyttöönoton suorittaneet organisaatiot eli 

sairaanhoitopiirit ja yritys, jonka prosessia pyritään parantamaan, on puolestaan tämän työn 

kohdeyritys. 
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5 TYÖN AINEISTO JA SEN ANALYYSI 

 

Tässä luvussa esitellään kohdeyritys, empiirisesti kerätty aineisto sekä aineiston analyysi. 

 

5.1 Kohdeyrityksen esittely 

Polycon Oy on suomalaisomisteinen vuonna 1987 perustettu ohjelmistoalan yritys, joka tuottaa 

toiminnanohjausjärjestelmä Effectoria lähinnä sairaanhoitopiireille. Effector on modulaarinen 

järjestelmä, jolloin organisaatiot voivat valita tarvitsemiaan moduuleita omiin tarkoituksiin ja 

siten valikoida mitä Effectorin moduuleja milloinkin hankkivat. Järjestelmäkokonaisuuden 

moduulit keskittyvät palvelusetelijärjestelmän, ostopalveluiden, julkisen kilpailutuksen, 

apuvälinepalveluiden, laitehuollon ja hoitotarvikejakelun ympärille. Apuvälinepalvelut ovat 

tuotelinjana Polyconin vanhin järjestelmän osa-alue. Tyypillisesti Effector-järjestelmä on 

suunniteltu toimimaan työpöytäsovelluksen kautta. Tämän lisäksi Effector-

työpöytäsovelluksen rinnalla on Effector Web-kokonaisuus, joka on selainpohjainen, kevyempi 

kokonaisuus työpöytäversiota suppeammilla toiminnoilla.  Polyconin liikevaihto oli vuonna 

2020 noin 3,0 miljoonaa euroa ja nykyisellään Polycon työllistää 33 henkilöä. Kuvassa 9 on 

esitelty Polyconin kuusi järjestelmäosa-aluetta. Tässä tutkimuksessa keskitytään Effector 

Mobile -kokonaisuuteen  

 

 

Kuva 9 Polyconin tuoteperhe 
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Effector Mobile -kokonaisuus on rakennettu tukemaan apuvälinepalveluita, laitehuoltoa ja 

hoitotarvikejakelua. Se on Android-pohjainen mobiilisovellus ja mahdollistaa siten Effector-

järjestelmän käytön älypuhelimella tai tabletilla. Siten Effector-järjestelmää pystyy käyttämään 

myös työpisteen ulkopuolella ja näin esimerkiksi tarkastelemaan apuvälineiden ja laitteiden 

tiloja, henkilöiden lainauksia sekä luoda työmääräyksiä esimerkiksi tien päällä.  Effector 

Mobilen käyttökohteita on esitelty kuvassa 10 kolmen käyttäjätarinan muodossa. 

Käyttäjätarinoissa korostuu tarve reaaliaikaiseen toimintaan, mikä puolestaan säästää 

työntekijöiltä muistinvaraisia toimintoja, parantaa tietoturvaa ja mahdollistaa paremman 

ennakoinnin. 

 

Kuva 10 Effector Mobile -sovelluksen käyttötapauksia 

 

Effector-järjestelmä on käytössä lähes kaikissa Suomen sairaanhoitopiireissä ja Effector Mobile 

puolestaan yhdeksässä sairaanhoitopiirissä. Effector Mobilea käyttävät sairaanhoitopiirit on 

esitelty taulukossa 3 lyhenteineen ja maantieteellisesti sairaanhoitopiireittäin kuvassa 11. 
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Kuvasta voidaan havaita, kuinka Effector Mobile -sovellusta hyödynnetään jo melko monessa 

sairaanhoitopiirissä, mutta myös tuleville käyttöönotoille on tilaa. 

 

Taulukko 3 Mobiilisovellusta käyttävät organisaatiot 

Effector Mobile käytössä Sairaanhoitopiiri 

Apuvälinepalvelut 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, PSSHP 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, PHHYKY 

Satakunnan sairaanhoitopiiri, SATSHP 

Apuvälinepalvelut ja 

Laitehuolto 

Lapin sairaanhoitopiiri, LSHP 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, LPSHP 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, PPSHP 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, KHSHP 

Hoitotarvikejakelu 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, KSSHP 

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, KPSHP 

 

Modulaarisuuden vuoksi myös Effector Mobile on voitu ottaa eri osa-alueittain käyttöön. 

Osassa sairaanhoitopiireistä Effector Mobilea hyödynnetään apuvälinepalveluissa sekä 

laitehuollossa, osassa pelkästään apuvälinepalveluissa. Tämän lisäksi Effector Mobilea 

hyödynnetään hoitotarvikejakelun tukena sekä varastonhallinnan työkaluna.  

 

Kuva 11 Sairaanhoitopiirit, joissa Effector Mobile-sovellus käytössä 
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Järjestelmäkokonaisuuksien suunnittelu on hyvin asiakaslähtöistä, ja koko osajärjestelmä onkin 

kehitetty alun perin asiakkaan kanssa yhteistyössä. Lisäksi monet kehitysideat tulevat 

asiakkaalta suoraan, jolloin yritys pyrkii vastaamaan heidän kehitystarpeisiin parhaalla 

mahdollisella tavalla.  

 

5.2 Empiirisen aineiston keruu 

Tämän työn aineisto kerättiin kyselylomakkeella ja kohdeyrityksessä toteutetun haastattelun 

avulla. Näitä tiedonkeruumenetelmiä on esitelty seuraavana. 

 

5.2.1 Kyselytutkimus 

Pääasiallinen aineiston keruu päätettiin toteuttaa kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimus 

laadittiin kirjallisuuteen tutustumisen perusteella ja sitä laatiessa otettiin huomioon yrityksen 

tavoitteet siitä, mitä tutkimuksella haluttaisi selvittää. Kyselyn lähettämishetkellä Effector 

Mobile -toiminnallisuus oli käytössä apuvälinepalveluiden osalta viidessä eri organisaatiossa: 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (PPSHP), Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä 

(LPSHP), Lapin sairaanhoitopiirissä (LSHP), Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (PSSHP) sekä 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä (PHHYKY). Nämä sairaanhoitopiirit, joissa kysely 

päätettiin toteuttaa, on esitelty kuvassa 12.  

 

 

Kuva 12  Sairaanhoitopiirit, joissa kysely toteutettiin 

 

Kyselytutkimus lähetettiin yrityksen Effector-pääkäyttäjille saatekirjeen kanssa, jossa 

pyydettiin heitä puolestaan jakamaan kyselyä oman sairaanhoitopiirinsä Mobile-käyttäjille. 
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Saatekirje on nähtävillä liitteessä 4. Näin ollen kysely lähetettiin 29 henkilölle, jotka puolestaan 

jakoivat kyselyä omassa organisaatiossaan. Lopulta kysely tavoitti 38 henkilöä, joista 33 aloitti 

vastaamaan kyselyyn ja lopullisia vastauksia saatiin 26 vastaajalta.  Kokonaisuudessaan kysely 

oli auki 8.2.2021-10.3.2021. Välissä lähetettiin kaksi muistutusta, sekä vielä kolmas muistutus 

kohdennettuna erääseen organisaatioon, sillä heiltä ei oltu vielä saatu yhtäkään vastausta. 

Kopiot muistutuksista on nähtävissä niin ikään liitteessä 4. 

 

Yleisemmällä tasolla kysymykset jaoteltiin muutamaan eri kategoriaan: taustakysymyksiin, 

käyttöönoton taustatietoihin, kokemuksiin muutoksista ja organisaation tukeen, kokemuksiin 

käyttöönottoprosessista, saavutettuun henkilökohtaiseen hyötyyn, ideaalin 

käyttöönottoprosessin selvittämiseen sekä palautteeseen sovelluksesta itsessään. Itse 

kyselylomake on nähtävissä liitteessä 6. Taulukossa 4 ja 5 on koostettuna kysymykset 

kategorioittain ja esitelty kunkin kysymyksen tavoite tässä diplomityössä. Lisäksi taulukosta 

on nähtävissä, montako vastausta kukin vastaaja pystyi valitsemaan kyseiseen kysymykseen. 

 

Ensimmäiset kysymykset koostuivat taustakysymyksistä, joiden avulla pyrittiin selvittämään 

vastaajan ’suhdetta’ Effectoriin (työpöytäsovellus) ja Effector Mobileen. Kyselyssä ei todettu 

tarpeelliseksi tiedustella demografisia taustatietoja, sillä kirjallisuuskatsauksessa näiden 

tekijöiden vaikutus on katsottu verrattain pieneksi. Lisäksi kartoitettiin tietoa siitä, kuinka 

säännöllistä vastaajan Effectorin käyttö on. Näissä kysymyksissä vastaaja valitsi vastausten 

listasta itseään parhaiten kuvaavan vaihtoehdon. Lisäksi tietoa kerättiin käyttäjän roolista ja 

käyttöyhteydestä.  

 

Taustakysymysten jälkeen kyselyssä tiedusteltiin perehdytystapoja, miten kunkin vastaajan 

kohdalla Effector Mobile on otettu käyttöön. Lisäksi tietoa kerättiin myös siitä, minkälaiseksi 

käyttäjät kokivat kyseisen perehdytystavan. Mahdollisten kehityskohteiden löytämiseksi 

käyttäjiltä tiedusteltiin myös sitä tapaa, mikä olisi heidän mielestään kaikkein paras 

perehdyttämistapa. Lisäksi tietoa kerättiin samaa vai eri mieltä -tyyppisillä kysymyksillä, joissa 

käyttäjät valitsivat omaa näkemystään parhaiten kuvaavan vaihtoehdon. Näitä kysymyksiä 

jaoteltiin neljään eri kategoriaan ja kysymysten avulla pyrittiin selvittämään kyseisessä 

organisaatiossa läpikäydyn käyttöönottoprosessin ominaispiirteitä.  
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Taulukko 4 Kyselylomakkeen sisältö ja tavoitteet 

Kategoria Kysymys (numero) 

Vastaus-

ten 

määrä 

Tavoite 

Tausta-

kysymykset 

1. Rooli 
1 

Selvittää, mikä on vastaajan suhde 

Effectoriin. 

2. Missä sairaanhoitopiirissä 

työskentelet? 
1 

Kuinka vastaukset poikkeavat 

organisaatioittain. 

3. Millä tavalla kirjaudut Effector 

Mobileen pääsääntöisesti? 1 

Sovelluksen toimintaperiaate vastaajan 

tapauksessa. Mikä on tyypillisin tapa 

kirjautua. 

4. Kuinka usein käytät Effector-

järjestelmää (työpöytä tai selain) 

työssäsi? 

1 

Työpöytäsovelluksen käyttötiheys – 

kuinka usein Effectoria käytetään ja 

kuinka tuttu järjestelmä on. 

5. Kuinka usein käytät Effector 

Mobile -sovellusta työssäsi? 
1 

Mobile-sovelluksen käyttötiheys – 

kuinka tuttu Mobile on. 

6. Missä yhteydessä käytät Effector 

Mobilea pääasiallisesti? 

Useat 

sallittu 

Selvittää pääsääntöiset 

käyttötapaukset. 

Effector 

Mobilen 

käyttöönotto 

organisaa-

tiossanne 

7. Miten sinut perehdytettiin Effector 

Mobilen käyttöön? 

Useat 

sallittu 

Millä tavalla kukin vastaaja 

perehdytettiin Mobilen käyttöön. 

8. Mikä perehdytystavoista on 

mielestäsi paras ja mitä suosittelisit 

muille? 

1 
Selvittää, mikä perehdytystavoista 

nähtiin tehokkaimmaksi. 

9. Millä tavalla opettelisit mieluiten 

käyttämään uutta sovellusta, jos 

saisit valita? 

1 

Selvittää, millä tavalla käyttäjät 

kaikkein mieluiten perehtyisivät 

käyttöön. 

Toive 

käyttöön-

otosta 

16. Minkälainen on mielestäsi ideaali 

käyttöönottoprosessi? 

Useat 

sallittu 
Selvittää kunkin käyttäjän toiveet 

hyvää käyttöönottoprosessia kohtaan. 

Tuotekehitys 

 

17. Mikä kaipaamasi ominaisuus 

puuttuu vielä Effector Mobilesta? 

Avoin Selvittää, mitä ominaisuuksia käyttäjät 

vielä kaipaisivat sovellukseen. 

18. Mobile-sovellus on mielestäsi… Useat 

sallittu 

Selvittää, mitä mieltä käyttäjät ovat 

sovelluksesta tällä hetkellä. 
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Taulukko 5 Kyselylomakkeen sisältö ja tavoitteet 

Kategoria                 Kysymys Tavoite 

10. Kokemukset 

muutoksesta 

• Mobile-sovelluksen käyttöönotto 

organisaatiossani oli positiivinen asia 

• Olen motivoitunut käyttämään Effector 

Mobile-sovellusta 

• Ymmärrän Effector Mobile-sovelluksen 

aikaansaamat hyödyt organisaatiossani 

Tavoitteena selvittää, miten vastaajat 

kokevat muutoksen ja Effector Mobile 

sovelluksen käytön.  

Selvittää, millä tavalla organisaatio on 

selventänyt hankinnan syitä ja 

perustellut käyttöönottoa. 

10. Organisaation 

tuki 

• Saan riittävästi tukea ja opastusta 

Mobilen päivittäisessä käytössä. 

• Sain käyttää mielestäni tarpeeksi aikaa 

sovelluksen käytön opetteluun. 

• Organisaatiossamme oli käytössä 

riittävästi resursseja käyttöönottoon. 

Selvittää, onko Effector Mobilen 

päivittäinen tuki riittävää ja onko 

käyttöönottoon varattu tarpeeksi aikaa 

ja resursseja. 

12. Käyttöönotto- 

prosessi 

• Effector Mobilesta tiedotettiin riittävästi 

ennen käyttöönottoa. 

• Sain osallistua käyttöönottoprosessiin 

• Pystyin itse vaikuttamaan siihen, milloin 

alan käyttämään sovellusta 

• Sain riittävästi tukea ja opastusta 

Mobilen käyttöönottoon. 

• Käyttöönotossa huomioitiin riittävästi 

loppukäyttäjät. 

• Ymmärsin, mitä minulta vaaditaan 

käyttöönotossa 

Selvittää, millä tavalla vastaajat 

kokevat pystyneensä osallistumaan 

Effector Mobilen käyttöönottoon ja 

onko Polycon yrityksenä osannut 

toisaalta painottaa tiedottamisen 

merkityksellisyyttä ja ovatko nämä 

kehotukset saavuttaneet käytännön 

tason. Selvittää, onko läpi erilaisten/eri 

tasoisten tekijöiden mahdollistettu 

tarpeeksi aikaa itse sovelluksen 

opetteluun, sekä selvittää, ovatko 

organisaation resurssit käyttöönottoon 

koettu riittäviksi. 

14. 

Henkilökohtainen 

hyöty 

• Effector Mobile sujuvoittaa 

työtehtäviäni. 

• Koen, että Effector Mobilen käytön 

opettelu oli vaivan väärti. 

• Mobilen käyttöönotto aiheutti minulle 

stressiä. 

• Käytän mielelläni Effector Mobilea. 

Selvittää, millaista hyötyä käyttäjät 

kokevat saavuttaneensa sovelluksen 

käyttöönotolla.  

Selvittää, millaiseksi he kokevat 

käyttöönoton myötä tapahtuneen 

sovelluksen käytön. Selvittää 

yleistuntuma sovelluksen käytöstä. 
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Taulukossa 4 esitettyjen kysymysten lisäksi käyttäjille annettiin täydennettäväksi 

vastausmatriisi, jossa oli lukuisia kysymyksiä, jaoteltuna eri kategorioihin. Matriisit olivat 

kysymyksinä numero 10, 12 ja 14. Näihin kysymyksiin vastaajilla oli käytössään viisiportainen 

asteikko, josta he valitsivat soveltuvimman vaihtoehdon heidän omasta näkökulmastaan. 

Taulukossa 5 on jaoteltu nämä kysymykset niiden teemojen mukaan omiin kategorioihin. Tämä 

kategorisointi poikkeaa hieman kysymyslomakkeella olleesta järjestyksestä. Samoja 

kategorioita hyödynnetään myös QFD-analyysissa.  

 

 

5.2.2 Haastattelu 

Kyselyn lisäksi aineistoa kerättiin haastattelun avulla ja haastattelun kohteena oli Polyconin 

palvelupäällikkö, joka on useassa organisaatiossa toiminut projektipäällikkönä yrityksen 

läpiviemissä Effector Mobilen käyttöönottoprojekteissa. Kysymykset on esitetty liitteessä 5. 

Haastattelu järjestettiin Teamsin kautta 4. toukokuuta 2021. Yrityksen sisäistä tietoa on kerätty 

myös kevään 2021 aikana toteutetun käyttöönottoprojektin aikana, havainnoiden tyypillisiä 

menettelytapoja. Haastattelun tarkoituksena on selvittää tyypillinen senhetkinen 

käyttöönottoprosessi. Haastattelun tuloksia hyödynnetään aiemmin esitellyn QFD-prosessin 

neljännessä vaiheessa, kun selvitettävänä on yrityksen oma sisäinen prosessi.  
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5.3 Aineiston analyysi: Kyselytutkimus 

Itse kyselyn tulokset analysoitiin sairaanhoitopiireittäin, sillä niiden käyttöönotot oli tehty eri 

aikoihin ja sairaanhoitopiireittäin analysoimalla tuloksista pystyy paremmin tarkastelemaan 

kunkin organisaation ominaispiirteitä. Näin ei tosin menetelty kaikkien kysymysten osalta, 

vaan lähinnä niiden, joissa organisaatiokohtainen luokittelu tuo tulkinnalle lisäarvoa.  

 

5.3.1 Vastaajien taustatiedot 

Kyselyyn vastaajista 77 % oli tavallisia käyttäjiä ja 23 % pääkäyttäjiä. Effectorissa ja Effector 

Mobilessa tavallisella käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka hyödyntää Effectoria ’kentällä’ ja 

omaa tyypillisesti suppeammat käyttöoikeudet eri toimintoihin.  Pääkäyttäjät puolestaan 

huolehtivat taustaohjauksien ja käyttäjäoikeuksien ajantasaisuudesta, sekä toimivat linkkinä 

Polyconin ja oman organisaationsa käyttäjien välissä. Vastaajien jakautuminen eri 

käyttäjätyyppeihin on esitetty kuvassa 13. 

 

Kuva 13 Vastaajien taustatiedot: Käyttäjätyyppi 

 

Lisäksi tavallisten käyttäjien piirissä voi olla tavallisempaa, että etenkään Effectorin 

työpöytäsovellusta ei käytetä aivan yhtä toistuvasti tai laajasti kuin pääkäyttäjien parissa. 

Kuvassa 14 on esitelty käyttäjätyypit myös sairaanhoitopiireittäin. Tässä tarkastelussa 

havaitaan, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä ja Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiiristä molemmista kyselyyn osallistui 6 tavallista käyttäjää. Nämä 
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sairaanhoitopiirit keräsivät myös kokonaisuudessaan eniten vastauksia. Tämän lisäksi 

PHHYKY:stä pääkäyttäjiä osallistui kyselyyn 3 vastaajaa, mikä on suurin määrä pääkäyttäjiä 

kyseisessä kyselyssä. Vastaajien jakautuminen organisaatioiden välillä on esitetty kuvassa 14. 

 

Kuva 14 Vastaajien taustatiedot: Organisaatio 

 

Suurin osa vastaajista hyödyntää Effector-järjestelmää päivittäin. Sen sijaan Effector Mobile-

sovelluksen käyttötiheyttä tiedusteltaessa vastaukset hajaantuvat enemmän, kuvan 15 

mukaisesti: eniten Effector Mobilea käytetään muutaman kerran viikossa, toiseksi eniten 

päivittäin. Vaikka vastaajia, jotka eivät juurikaan käytä sovellusta työssään on muutama 

(yhteensä 4), päätettiin myös heidän vastauksensa sisällyttää tuloksiin, sillä osalle heistä on 

vastausten perusteella kuitenkin tarjottu mahdollisuutta käyttää sovellusta, mutta erinäisistä 

syistä johtuen sovellus on jäänyt heidän osaltaan käyttämättä. 

 

 

Kuva 15 Effector Mobile -sovelluksen käyttö vastaajien keskuudessa 
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Yleisesti Effector Mobilea hyödynnetään eniten tietojen tarkasteluun ja lisäksi asiakkaan luona. 

Tämän voi havaita kuvasta 16. Nämä eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia, sillä kyseisessä 

kysymyksessä sallittiin useampi vastaus. Tämän lisäksi käyttökohteiltaan Effector Mobilea 

hyödynnetään tällä hetkellä kerättyjen vastausten perusteella tietojen tarkasteluun, asiakkaiden 

luona käyttöön, huoltoon ja inventaarioon. ’Muu, mikä?’ -vastausten mukaan muut käyttötavat 

ovat käytön opastusta muille, testaus, viivakoodinluku sekä varastossa hyödyntäminen. 

 

  

Kuva 16 Sovelluksen käyttökohde sairaanhoitopiireittäin  

 

Vastausten jakautuminen koskien Effector Mobileen kirjautumistapoja on esitelty kuvassa 17. 

Yhteensä 16 vastaajaa kirjautuu Effector Mobileen Effector-tunnuksella ja salasanalla, viisi 

vastaajaa Active Directory -tunnuksella ja neljä vastaajaa PIN-koodilla. Näistä kahdella ensin 

mainitulla kirjautumistavalla voi kirjautua myös Effectorin työpöytä- ja web-sovelluksiin, 

mutta PIN-koodi on käytössä ainoastaan Effector Mobilen yhteydessä. PIN-koodi ei 

oletusarvoisesti ole kirjautumistapana Effector Mobileen, vaan se tulee asettaa 

kirjautumistavaksi erikseen käyttäjäoikeuksissa.  
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Kuva 17 Pääsääntöinen kirjautumistapa Effector Mobile -sovellukseen 

 

Tieto kirjautumistavasta tarjoaa ymmärrystä etenkin tarkasteltaessa sovelluksen käyttöönoton 

helppoutta ja käyttömukavuutta. Lisäksi sillä on vaikutusta sovelluksen toimintavarmuuteen: 

myöhemmistä vastauksista selvisi, että osa vastaajista ei pidä PIN-koodilla kirjautumista 

erityisen toimintavarmana kirjautumistapana. Muut kirjautumistavat taas koettiin 

työläämmiksi. 

 

5.3.2 Perehdytyksen tausta 

Kuvissa 18 ja 19 on esitelty käyttäjien vastauksia kysymykseen ’Millä tavalla sinut 

perehdytettiin sovelluksen käyttöön’. Kuva 18  esittelee perehtymistapojen jakautumista 

kussakin sairaanhoitopiirissä. Huomioitavaa on, että tässä kysymyksessä vastaajat pystyivät 

valitsemaan useamman vaihtoehdon, jolloin vastausten määrä on suurempi kuin itse otos. 

Toisaalta tämä kertoo siitä, että tyypillisesti organisaatioissa on useita eri tapoja perehdyttää 

mobiilisovelluksen käyttöön ja että käyttäjät selkeästi itsekin hyödyntävät tällaisia 

joustavuuden mahdollisuuksia, joita mobiilisovellus tyypillisesti tarjoaa.  
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Kuva 18 Perehdytystavat sovelluksen käyttöön 

 

Kuvassa 19 taas on esitelty hyödynnettyjä sovelluksen käyttöön perehtymisen tapoja määrinä 

vastausten perusteella. Myös tästä kuvasta voidaan havaita, että tyypillisimmät perehtymistavat 

on ollut omatoiminen käytön kokeilu – joko yksin tai kollegan kanssa yhdessä. Kolme vastaajaa 

on saanut myös jonkinlaista koulutusta käyttöön. Huomioitavaa on se, että ’koulutus’ voi 

merkitä eri ihmisille hieman eri asioita: osa vastaajista voi tulkita koulutuksen sellaisena 

toimintana, minkä toiset tulkitsevat kollegan kanssa opetteluksi. 

 

 Kuva 19 Perehdytystavat sovelluksen käyttöön sairaanhoitopiireittäin 
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Kun verrataan käyttäjien toiveita mieluisimmista perehtymistavoista, voidaan havaita, että 

käyttäjiä kiinnostaa erityisesti rakenteelliset perehtymistavat, mutta kuitenkin niin, että mukana 

on joko liikkuvaa kuvaa tai joku ohjeistamassa. Tämän puolesta puhuu se, että koulutukset 

nähdään listatuista perehtymistavoista kaikkein mieluisimpana (18 vastaajaa). Menneissä 

käyttöönotoissa koulutuksia on saanut kolme vastaajaa ja nämä vastaajat edustivat kahta eri 

organisaatiota: PHHYKYä (2 vastaajaa) ja LPSHP:tä (1 vastaaja). Sen sijaan arvioitaessa 

mieluisinta perehtymistapaa kuvassa 8 voidaan taas puolestaan havaita, että PHHYKYstä 6 

vastaajaa perehtyisi mieluiten koulutusten avulla. Mahdollisesti siis saatu koulutus on todettu 

hyväksi ja näin ollen se nähdäänkin hyvänä perehtymistapana. Muu, miten -vastausvaihtoehdon 

oli valinnut yksi henkilö ja avoimeen vastauskohtaan hän oli kertonut huoltomestarin 

opastaneen häntä käyttöönotossa. Tämä voitaneen tulkita joko koulutukseksi tai kollegan 

kanssa yhdessä opetteluksi, hieman tilanteesta riippuen. Huomattavaa on, että vain yksi henkilö 

haluaisi perehtyä ohjeita lukemalla, jos valittavana on useita tapoja. 

 

   

Kuva 20  Mieluisin perehtymistapa 

 

Tarkasteltaessa kuvaajaa 20 voidaan todeta, että erityisesti PHHYKY:n (9 vastaajaa) ja 

PSSHP:n vastaajat (2 vastaajaa) ovat hyvin avoimia erilaisille perehdytystavoille. Kriittisiä 

organisaatiokohtaisia eroja ei toivotuissa perehdytystavoissa esiintynyt, vaan kuten aiemmin 

todettu, erot vastauksissa koskien toivottuja perehtymistapoja ovat erityisen huomattavia 

verrattuna vähiten toivottuihin tapoihin. Näitä suosituimpia perehtymistapoja on mielekkäintä 
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vertailla kuvan 21 perusteella, jossa vastaukset on jaettu mieluisimman perehtymistavan 

mukaan. 

 

Kuva 21 Mieluisin perehtymistapa organisaatioittain 

 

Olemassa olevista perehtymistavoista on kuvan 19 mukaan käytön kokeilu on ollut tyypillisin 

tapa perehtyä (17 vastaajaa) ja se nähdään melko relevanttina vaihtoehtona myös mieluisimpia 

tapoja listattaessa (11 vastaajaa) kuvissa 20 ja 21. Toisaalta selvitettäessä mieluisimpia 

perehtymistapoja on kokeilu lopulta vasta neljänneksi toivotuin tapa: kaikkein mieluisimpana 

tapana koetaan koulutukset (18 vastaajaa), kollegoiden kanssa yhdessä opettelu (14 vastaajaa) 

ja opetusvideot (13 vastaajaa). Tosin huomioitavaa on, että PPSHP:lla 5 vastaajaa oli opetellut 

sovelluksen käyttöä kokeilemalla ja kyseisen organisaation vastaajista taas 6 vastaajaa näki, 

että käytön opettelu kokeilemalla on hyvä tapa perehtyä myös tulevaisuudessa.  

  

 

5.3.3 Vastaajien toiveet perehdytysprosessia koskien 

Kuvassa 22 on esitelty vastausten jakautuminen kysymyksen ’Mikä perehdytystavoista oli 

mielestäsi paras ja mitä suosittelisit muille’ kohdalla. Onkin nähtävissä, että kaikkein parhaaksi 

tavaksi käytetyistä on koettu kollegoiden kanssa yhdessä opettelu. Tämän lisäksi koulutus 

koettiin niin ikään erittäin hyväksi perehdytystavaksi. Tässä vastauksessa on sen sijaan 

huomattavaa, että todellisuudessa, kuten aiemmin kuvassa 19 on esitetty, todellisuudessa 
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kyselyyn vastanneista vain kolme henkilöä oli oikeasti perehtynyt sovelluksen käyttöön 

koulutuksissa. Kysymyksessä on siis ollut tulkinnanvaraa, sillä ainakin osa vastaajista on 

pohtinut ideatasolla yleisellä tasolla parasta perehtymistapaa, tai sitten ’koulutus’ on 

tarkoittanut eri vastaajille eri asioita. 

 

 

Kuva 22 Suosikki perehdytystapa vastaajien keskuudessa 

 

Kuvassa 23 on esitetty puolestaan vastaajien näkemys ideaalista käyttöönottoprosessista. Tähän 

kysymykseen vastauksen oli antanut 23 vastaajaa, joten vastausmäärät jakautuvat heidän 

kesken. Eniten vastaajat toivoisivat, että uusista järjestelmistä tiedotettaisi paremmin (11 

vastaajaa). Tämän lisäksi toivottavaa olisi, että he saisivat käyttöönotossa paremmin tukea. 

Resurssivaje koetaan haittaavan käyttöönottoa ja näin ollen käytössä olevia resursseja 

toivottaisikin olevan myös käyttöönotossa enemmän. Tämä näkökulma korostuu erityisesti 

pääkäyttäjien vastauksissa, kuten kuvasta 25 voidaan havaita. 
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Kuva 23 Ideaali käyttöönottoprosessi organisaatioittain 

 

 

Kuva 24 Ideaali käyttöönottoprosessi 
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Kuvassa 24 puolestaan on esitetty vastaajien näkemys ideaalista käyttöönottoprosessista, kun 

vastaukset on jaoteltu organisaatioittain. Etenkin Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiireistä tulleissa vastauksissa korostui tiedottamisen merkitys. Lisäksi etenkin 

PHHYKY:ssä ja PPSHP:ssa käyttöönottoon kaivattaisi enemmän tukea yleisesti. On 

huomattava, että myös tässä kysymyksessä vastaajat saivat valita useamman vaihtoehdon. 

 

Tarkasteltaessa vastauksia koskien ideaalia käyttöönottoprosessia pääkäyttäjien ja tavallisten 

käyttäjien välisissä osuuksissa kuvassa 25, voidaan havaita, että niin pääkäyttäjät kuin 

tavallisetkin käyttäjät kokevat tarpeelliseksi, että uusista järjestelmistä tiedotettaisi paremmin. 

Tämä siksi, että voitiin selvittää, millä tavalla pääkäyttäjät ja vastaavasti tavalliset käyttäjät 

kokevat ideaalin käyttöönottoprosessin. Pääkäyttäjiä on vastannut kyselyyn vähemmän kuin 

tavallisia käyttäjiä, joten absoluuttisia määriä ei välttämättä ole niin mielekästä tarkastella 

verrattuna suhteutettuun määrään. Pääkäyttäjät toivoisivat käyttöönottoon enemmän 

käytettävissä olevia resursseja, tavalliset käyttäjät taas enemmän tukea käyttöönottoon. Lisäksi 

kummatkin vastaajatyypit olisivat halukkaita osallistua käyttöönottoon paremmin. 

Lisäinformaatiota hankinnan taustoista ei koeta tarpeelliseksi kummassakaan ryhmässä, tosin 

etenkin pääkäyttäjille tämä näkökulma voi olla jo valmiiksi selvä. 

 

 

Kuva 25 Ideaali käyttöönottoprosessi rooleittain  
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5.3.4 Vastaajien näkemys läpiviedystä käyttöönottoprosessista 

Keskeinen osa kyselyä oli vastausasteikko, jossa kysymykset oli jaettu neljään eri teemaan. 

Nämä teemat olivat Kokemukset muutoksesta, Organisaation tuki, Käyttöönottoprosessi sekä 

Henkilökohtainen hyöty. Näissä väittämissä oli vastausvaihtoehtona viisiasteinen taulukko ja 

näistä vastauksista tarkasteltiin vastausten keskiarvoja kuhunkin väittämään. Nämä keskiarvot 

on esitetty kuvissa 26, 27, 28 ja 29. Huomioitavaa on, että kysymys ’Mobilen käyttöönotto 

aiheutti minulle stressiä’ kääntää asteikolla, sillä se on tätä ei huomioitu kysymyksiä tehdessä 

ja siten vastauksia tähän kysymykseen käsiteltiin analysoitaessa. Siispä analyysia varten 

kysymys asetettiin analyysissa muotoon ’Mobilen käyttöönotto oli minulle stressitöntä’. 

Vastaukset käännettiin niin, että mikäli vastaaja oli valinnut vastausvaihtoehdokseen ’Eri 

mieltä’, käännetyllä asteikolla hänen vastauksensa oli ’Samaa mieltä’. Vastaus ’Jokseenkin eri 

mieltä’ taas käännettiin vastaukseksi ’Jokseenkin samaa mieltä’. Tämä toteutettiin vastaavasti, 

jos käyttäjä oli valinnut vastauksekseen alun perin ’Jokseenkin samaa mieltä’ tai ’Samaa 

mieltä’. 

  

Kuva 26 Vastaajien kokemus muutoksesta 

 

Kun tarkastellaan väittämäkysymyksien vastauksia, voidaan havaita, että parhaat tulokset on 

saanut kategoria Kokemukset muutoksesta. Näin ollen Mobile-sovelluksen arvioitin olevan 

yleisesti hyvä asia organisaatiossa ja käyttöönotto nähtiin onnistuneena ja tarpeellisena. 

Esimerkiksi Mobile-sovelluksen hyödyt ovat selviä lähes kaikille vastaajille. Lisäksi vastaajat 

näkevät käyttöönoton hyvin positiivisena asiana organisaatiossaan. 
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Kuva 27 Vastaajien näkemys organisaation tarjoamasta tuesta 

 

Sen sijaan Organisaation tuki (kuva 27) on saanut hieman heikompia arvioita käyttäjiltä – osa 

vastaajista koki, että heidän organisaatiossaan oli keskinkertaisesti tai vähemmän resursseja 

käytettävissä käyttöönotossa. Toisaalta nämäkään tulokset eivät varsinaisesti huonoja ole, 

mutta keskiarvollisesti ’En samaa enkä eri mieltä’ ollessa tyypillisin vastaus lähenee myös 

keskiarvo tätä vastausvaihtoehtoa.  

 

  

Kuva 28 Vastaajien näkemys läpikäydystä käyttöönottoprosessista 

 

Tarkastellessa kysymyksiä liittyen itse käyttöönottoprosessiin, ovat vastaajat kokeneet 

erityisesti, että he eivät ole päässeet osallistumaan käyttöönottoprosessiin. Toisaalta 

vastauksissa ei selvinnyt, olisivatko käyttäjät ylipäätään halunneet osallistua 
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käyttöönottoprosessiin enemmän. Erityisen huomattavaa on, että osa käyttäjistä (25 %) kokee, 

että Effector Mobilesta tiedottaminen on ollut vähäistä (vastauksena jokseenkin eri mieltä tai 

erimieltä). Lisäksi hyvin suuri vastausjoukko on valinnut ’En samaa enkä eri mieltä’ 

kysymykseen siitä, onko loppukäyttäjät huomioitu käyttöönotossa tarpeeksi hyvin. Tämän voi 

tulkita joko niin, että he eivät osaa vastata, tai sitten heidän suhtautumisensa on neutraali. 

Lisäksi voidaan pitää mahdollisena, että koska käyttäjät ovat saaneet itse vaikuttaa melko hyvin 

siihen, milloin he alkavat sovellusta hyödyntää, ei käyttöönottoprosessi ole aiheuttanut heille 

juurikaan stressiä. Näistä vastauksia on esitetty kuvassa 28. 

 

Kuva 29 Vastaajien näkemys saavutetusta henkilökohtaisesta hyödystä 

 

Tarkastellessa vastaajien näkemystä saavutetusta henkilökohtaisesta hyödystä, ovat vastaukset 

jälleen keskiarvollisesti melko hyviä ja tämä voidaankin havaita kuvasta 29. Eniten vastaajat 

kokevat, että Effector Mobile sujuvoittaa heidän työtehtäviään ja että aika, mitä he laittoivat 

sovelluksen opetteluun, on maksanut itsensä takaisin. Suuri osa vastaajista on kokenut 

käyttöönoton stressittömäksi. Erikseen vastausten jakautuminen väittämäkysymyksiin voidaan 

nähdä kuvasta 30: tässä on havainnollistettu paremmin vastausten jakauma määrineen. 
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Kuva 30 Vastauksien jakautuminen näkemyksiin eri käyttöönoton vaiheista 

 

 

Väittämäkysymysten lopussa tarjottiin mahdollisuus vapaaseen sanaan kyseisiä aihealueita 

koskien. Osa vastaajista kertoi avoimissa kohdissa kokemuksiaan sovelluksen käytöstä: 

 

’ Käytän varaston tietojen selailuun, en juuri muuhun. Kankeampi ohjelma verrattuna 

pöytäkoneen ohjelmaan’ – Tavallinen käyttäjä 

 

’Helpottaa kun voi varastolla tai asiakkaan luona esimerkiksi tarkistaa tietoja, 

palauttaa apuvälineitä.’ – Tavallinen käyttäjä 
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’ Kun olen varastossa tai kotikäynnillä pääsen helposti tarkastelemaan apuvälineiden 

tietoja, huoltoja, kuljetuksia, asiakkaan käytössä olevia välineitä. Tämä 

nopeuttaa/helpottaa työtäni’ - Pääkäyttäjä 

 

Osa kuvasi heidän sovelluksen käytön opetteluprosessiaan ja osa kertoi kokevansa erillisen 

koulutuksen tarpeelliseksi. 

 

’Kunnollinen koulutus olisi tarpeellinen, jotta viitsii ottaa käyttöön uuden 

toimintatavan, eikä menisi aina tietokoneen Effectorille tekemään asioita siten kuin on 

entuudestaan tottunut.’ – Tavallinen käyttäjä 

 

’Opettelimme Mobilen käyttöä kokeilemalla ja kysymällä apua kokeneemmilta 

kollegoilta. Meiltä pyydettiin palautetta/parannusehdotuksia Mobilen käytöstä.’ – 

Tavallinen käyttäjä 

 

’Sain kuulla mobiili Effectorista Rovaniemellä apuvälinelainaamon työntekijältä. Teen 

etätöitä kotikuntoutuksessa, joten en pääse kotoa/asiakkaiden luota käsin läppärillä 

Effecoriin. Joten tämä mobiili versio on ollut minulle korvaamaton työkalu. Olen 

opetellut sen käyttöä itse, apua olen saanut apuvälinelainaamon työntekijältä. Jokin 

videokoulutus olisi ollut hyvä ja minulle sopiva. Työyksikössäni minun lisäksi yksi 

toinen työntekijä käyttää mobiili versiota kotikäynneillä ja etätöissä.’ – Tavallinen 

käyttäjä 

 

’Koulutusta Mobilen käyttöön ei ole järjestetty, tai en ole saanut tietoa siitä.’ – 

Tavallinen käyttäjä 

 

Edellä mainittujen kommenttien lisäksi osa käyttäjistä kertoi heidän kokemuksistaan 

käyttöönotosta ja käytettävyydestä. Näiden vastausten pohjalta voidaan havaita, että erityisesti 

PIN-koodi -kirjautumistavan kanssa on ollut ongelmia ja lisäksi käyttöönotto on koettu 

henkilökohtaisella tasolla raskaanpuoleiseksi. 

 

’Kirjautumisen kanssa ollut paljon ongelmia. Se tuotti alussa eniten päänvaivaa, että 

kun sovellusta yritti kiireisen työn keskellä käyttää, ei kirjautuminen onnistunut. Tämä 

olisi vaatinut välittömän yhteydenoton pääkäyttäjään, jotta kirjautuminen saataisiin 
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onnistumaan. Kiireisen työn keskellä tämä unohtuu ja sen johdosta varsinainen 

aktiivinen käyttöönotto jäi aluksi unholaan, kun asia unohtui hoitaa. Kun sitten lopulta 

otti aikaa asialle ja sai kerran kirjautumisen onnistumaan pääkäyttäjän kanssa, 

seuraavalla kerralla oli kirjautumisen kanssa jälleen ongelmaa. Tämän toistuessa 

useita kertoja, meni paljon aikaa "hukkaan" käyttöönotossa. Käyttöönotto vaati lisäksi 

hämmästyttävän paljon toimenpiteitä; tunnisteen lähettäminen, salasanan vaihtaminen 

koneen kautta, uuden istunnon aloittaminen koneen kautta, sovelluksen 

uudelleenasentaminen useamman kerran, jne. Nyt sovellus kuitenkin toimii kuten pitää.’ 

– Tavallinen käyttäjä 

 

’Aluksi sovittiin pilottiryhmä, joka testasi sovellusta. Sitten laajennettiin 

käyttäjäkuntaa. Seuraavassa vaiheessa edetään yksiköittäin ja hankitaan älypuhelimia 

(puuttuu vielä n. 50 käyttäjältä).’ - Pääkäyttäjä 

 

 

Kuva 31 Vastaajien näkemys sovelluksesta yleisesti 

 

Lopuksi käyttäjiltä tiedusteltiin yleisvaikutelmaa Effector Mobilesta. Suurin osa vastaajista 

(tässä kysymyksessä n = 25 ja vastaajat saivat valita useamman vaihtoehdon) näkivät, että 

sovellus on helppokäyttöinen, aikaa säästävä ja tarpeellinen. Huomattavaa on, että vain kaksi 

vastaajaa näki sovelluksen toimintavarmana. ’Muu, mikä?’ -vastausvaihtoehtoon vastaajat 

kommentoivat sovelluksen olevan loistava etätyökalu, käyttöliittymältään vielä raakile, hieman 

liian rajallinen ja ’hyödyllinen jos toimisi’.  
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Toimintavarmuuden alhaiset valintamäärät reflektoivat hyvin varmasti Effector Mobilen PIN-

kirjautumistavan haastavuutta. Tämä tuleekin useasta avoimesta kommentista ilmi – yhteensä 

yhdeksässä avoimessa kommentissa mainitaan joko haasteet PIN-koodin kanssa tai haasteet 

kirjautumisen kanssa yleisesti. Erityisen haasteelliseksi kirjautuminen koettaneen siksi, että 

PIN-kirjautuminen toimii välillä hyvin ja välillä ei lainkaan ja tätä toimintavarmuuden puutetta 

on käyttäjien vaikea ennustaa. Lisäksi toimiessaan PIN-koodi -kirjautumistapa mahdollistaa 

huomattavasti nopeamman sovelluksen käytön, sillä Effector-tunnukseen liitetyltä salasanalta, 

kuten tyypillisesti myös Active Directory -kirjautumisen salasanalta, vaaditaan tiettyjä 

tietoturvan takaavia ominaisuuksia sen toimiessa salasanana tyypillisesti joko käyttäjän 

Windows-tunnukselle (Active Directory) tai Effectorin työpöytäversioon. Vaikeuksia on 

avointen vastausten perusteella kirjautumisen suhteen myös siinä, että sovellus lukkiutuu liian 

pikaisesti ja näin ollen käyttäjät joutuvat kirjautumaan sovellukseen uudelleen liian usein.  

 

5.3.5 Kyselyn tulosten yhteenveto 

Kyselyn tuloksista voidaan todeta, että käyttäjät arvostavat uuden ohjelmiston käyttöönotossa  

1. Riittävää tiedottamista. Riittävän tiedottamisen avulla saadaan varmistettua, että 

käyttäjät tietävät, milloin sovelluksen käyttö on heille mahdollista, mihin toimiin 

sovelluksella on heidän tapauksessaan vaikutusta ja mitä sen käyttöönotto heiltä 

edellyttää. Tällöin on mahdollista välttää sitä, että uusi työkalu tulisi henkilöstölle 

yllätyksenä ja siten vähentää vastarintaa, kun käyttäjät ovat ehtineet sulattelemaan 

tulevaa muutosta valmiiksi varsinaisen käyttöönoton koittaessa. Tämän lisäksi 

tiedotteiden yhteydessä saadaan mahdollisesti jaettua senhetkisiä käyttökokemuksia ja 

näin ollen käyttäjät tietävät mahdollisesti tarkemmin millaista järjestelmää odottaa.  

2. Asianmukaisia koulutuksia. Riittävän ja oikeaan aiheeseen kohdistuvan koulutuksen 

kautta vastaajat kokevat pystyvänsä omaksumaan uuden työkalun käytön kaikkein 

parhaiten. Varsinaista preferenssiä koulutuksen ’laadusta’ vastaajilla ei ole, mutta he 

kokevat, että käyttöönottoa tukisi jonkinlainen ohjattu perehdytys. 

3. Enemmän tukea käyttöönottoon. Kyselyssä tuli ilmi, että osassa organisaatioista 

käyttöönottoon ei olla saatu riittävästi tukea. Tuen laatu ei selvinnyt vastausaineistosta, 

mutta lisätuella voidaan tarkoittaa mahdollisesti joko organisaation sisäistä (etenkin 

tavallisten käyttäjien vastaukset) tai myös yrityksen tarjoamaa tukea (etenkin 

pääkäyttäjien vastaukset).  
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4. Joustavuutta käytön aloittamiseen. Joustavalla käytön aloittamisella pystytään 

mahdollistamaan se, että käyttäjät eivät stressaannu käyttöönottotilanteesta. Tämän 

lisäksi heillä on tämän myötä mahdollisuus suunnitella käyttöönotto omat aikataulut 

huomioiden ja arvioiden senhetkistä työtilannetta ja mahdollisuutta käyttää 

henkilökohtaisia resurssejaan itse käyttöönottoon.   

5. Riittävästi saatavilla olevaa tukea käytön aikana. Vastauksista ilmeni, että vastaajat 

toivovat, että myös käytön aikana olisi tarpeeksi tukea saatavilla.  

6. Enemmän resursseja käyttöönottoon. Käyttöönoton resurssien vähyys ilmeni joistain 

kysymyksistä. Resurssivähyys on todennäköisesti organisaation sisäinen asia, mutta 

toisaalta hyvin organisoidulla käyttöönottoprosessilla pystytään mahdollisesti 

vähentämään resurssipulan sudenkuoppia. 

7. Kokeilukulttuurin mahdollistaminen. Vastauksista ilmeni, että käyttäjät hyvin paljon 

lähtevät vain testailemaan uuden sovelluksen käyttöä. Tämän tukemista voisi 

mahdollisesti pohtia tarkemmin – olisiko mahdollista esimerkiksi jollain tapaa parantaa 

joko sovelluksen intuitiivisuutta tai luoda turvallinen ympäristö testailulle, jotta 

testausta ei jouduta tekemään varsinaisessa tuotantoympäristössä oikeilla tapauksilla? 

8. Selkeät ohjeet siitä mitä sovelluksella pystyy ja ei pysty tekemään. Muutamista 

vastauksista ilmeni, että sovelluksen käyttötarkoitukset eivät ole kaikille täysin selviä. 

Tämän lisäksi esimerkiksi kirjautumistapaa tiedustelevista kysymyksistä ilmeni, että 

suurin osa kirjautuu ’kömpelömmillä’ sisäänkirjautumistavoilla, vaikka ketterämpiäkin 

olisi saatavilla. Kehitystoiveissa tuli niin ikään ilmi muutamia toiveita sellaisista 

toiminnallisuuksista, jotka sovelluksessa on jo saatavilla – tämä voi toki olla 

organisaatiokohtaistakin, mutta vaikkei tiettyjä toiminnallisuuksia olisi vielä kaikilla 

käytössä, olisi näistä käyttäjien kuitenkin hyvä tietää edes hieman. 

9. Matalan kynnyksen käyttö. Eräs kyselyn vastauksista ilmenneistä syistä käyttöönoton 

viivästymiselle on ollut esimerkiksi vaikeudet saada käyttöön haluttu kirjautumistapa. 

Myös toistuvat ongelmat kirjautumisessa vaikuttavat käyttäjien halukkuuteen 

hyödyntää sovellusta. Sovelluksen toiminnallisuuksien ja käyttöliittymän kriittinen 

tarkastelu voi mahdollistaa käyttäjille kevyemmän käytön. 

10. Tarpeeksi aikaa käytön opetteluun. Vastauksista ilmeni, että käyttäjät toivoisivat 

saavansa käyttää riittävästi aikaa sovelluksen opetteluun. Myös tällä pystyy 

mahdollistamaan käyttäjien omaehtoisen käyttöönoton. 
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11. Toimintavarmuuden parantaminen. Toimintavarmuus nähtiin kyselyn vastauksista 

yhtenä sovelluksen suurimmista ongelmista. Parantamalla toimintavarmuutta on 

mahdollista helpottaa käyttöönottoa ja sovelluksen varsinaista käyttöä. Tällä hetkellä 

ongelmia ollut etenkin PIN-koodi kirjautumisessa. 

 

5.4 Aineiston analyysi: Haastattelu 

Haastattelun perusteella kartoitettiin yrityksen nykyistä käyttöönottoprosessia Effector 

Mobilen käyttöönotoissa. Haastattelun ja yrityksen omiin materiaaleihin tutustumisen 

perusteella voidaan todeta, että keskeisiä toimia käyttöönottoprosessissa yrityksen puolelta on 

säännöllisten projektipalaverien (mukaan lukien aloituspalaveri) järjestäminen. 

Aloituspalaverin yhteydessä käydään tyypillisesti käytössä olevia resursseja ja sovitaan 

projektin kulusta sekä selvitetään, mitä teknisiä tarpeita käyttöönotolla tulee olemaan. Tämän 

lisäksi tyypillisissä projektipalavereissa käydään läpi siihenastisen käytön kokemuksia. 

 

’Aloituspalaveri pidetään, siinä käydään läpi niitä asioita että aloittavatko 

pilottiporukalla vai miten… Palaverissa kerrotaan käytön kokemuksia ja mitä 

haluaisivat muuttaa. Muutostoiveita jos tulee, niin tämän jälkeen pidetään 

loppupalaveri.’ 

 

Keskeinen osa Mobilen käyttöönottoprosessia nykyisellään on käyttöohjeiden jako ja niiden 

räätälöinti kullekin organisaatiolle. Palaverimuistioiden lisäksi Mobileen liittyen ei juurikaan 

jaeta käyttöohjeiden lisäksi muuta materiaalia. Tuotekehityksen myötä ohjeita luodaan aina 

uusia ja siten pyritään valitsemaan jaettavat ohjeet aina näistä uusimmista luoduista versioista. 

Mobilen käyttöönotossa käyttöohjeilla on keskeinen rooli, sillä tällä hetkellä käytössä ei ole 

mitään työkalua, jonka avulla sovelluksen käyttöä pystyisi simuloimaan eikä siten myöskään 

koulutuksia pystytä järjestämään kuten esimerkiksi työpöytäsovelluksen käyttöönotossa.   

 

’Heti kun palvelin on saatu käyttöön, on toimitettu käyttöohje, ei ole aina annettu 

koulutusta, ihan käyttöohjeen kanssa ovat alkaneet käyttämään.’  

 

’ Käyttöönoton yhteydessä pyritään tekemään ohjeet. Valmiista pohjasta pääsee yleensä 

liikkeelle ja sitten niitä pyritään päivittelemään.’ 
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’Ohjeita luodaan uusia, ja yritetään aina jakaa tiettyjä ohjeita. Käy aina läpi 

käyttöönoton yhteydessä ohjeen, että se vastaa heidän termejä ja siten ja käyttöönoton 

yhteydessä räätälöidään.’ 

 

’Ei ole ollut koskaan ollut paikan päällä näyttämässä, simulaattori on oikeastaan ainoa 

minkä avulla tätä pystyisi näyttämään, joten käyttöohjeella on menty.’ 

 

Varsinaisia Mobile-koulutuksia ei ole järjestetty ja yrityksen käsitys Effector Mobile -projektin 

koulutuksesta organisaatiossakin on se, että käyttöä käydään läpi pienenä ryhmänä ja tämän 

pohjalta käyttäjät opettelevat, yhdessä käyttöohjeen kanssa käyttämään. Tyypillisesti 

organisaatiossa saattaa olla esimerkiksi yksi henkilö, joka perehtyy ohjelman käyttöön muita 

vauhdikkaammin ja sitten hän saattaa opastaa kanssaan työskenteleviä henkilöitä niin ikään 

käyttöön. Haasteena Mobile-projektien koulutuksessa voi olla myös se, että palavereissa ja 

tuessa tarjottava opastus kohdistuu tyypillisesti pääkäyttäjään ja hän jakaa tietoa oman 

organisaationsa sisällä. Tällöin on aiempaa mahdollista, että seuraava opastettava saa aina vain 

osan niistä ohjeista, jotka varsinainen kertoja on itse saanut.  

 

’ Veikkaan että kouluttavat vierihoitona, sekä lähettämällä käyttöohjeen.’ 

 

’Tärkeintä on, että asia tulee ymmärretyksi ja tieto välitetyksi, koska vältetään sitä, että 

jos perusteellisesti opetetaan pääkäyttäjää, niin optimistisimmilläänkin tästä jää 

käyttäjän mieleen ehkä noin 80 % ja jos hän taas kouluttaa seuraavaksi vaikkapa 

vastuukäyttäjää, joka taas kouluttaa tavallisia käyttäjiä, niin se ohje minkä hän saa, 

niin kyllähän se jää aika torsoksi.’ 

 

Haastattelun perusteella selvisi, että yrityksen puolelta tiedottaminen on toteutettu tyypillisesti 

palavereissa ja näissä organisaation edustajia saatetaankin kehottaa tiedottamaan 

käyttöönotosta omassa organisaatiossaan. Mitään valmiita tiedotuspohjia yritys ei kuitenkaan 

jaa. Tiedottamisesta on pääsääntöisesti vastuussa pääkäyttäjät, mutta koska tyypillisesti etenkin 

pilotoivan henkilöstön määrä on suhteellisen pieni, on heihin todennäköisesti otettu suoraan 

yhteyttä.  
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’ En ole itse antanut tiedotusta, jäänyt pääkäyttäjien tehtäväksi tiedottaa. Käytännössä 

luulen, että monessa organisaatiossa pilottihenkilöiden määrä on ollut melko suppea ja 

otetaan heihin otettu yhteyttä ketkä alkavat käyttää. Vähän ehkä kysytty, että haluavatko 

aloittaa eikä välttämättä kyllä kaikilta ole edes kysytty, haluavatko aloittaa. Tyypillisesti 

esimerkiksi huollon porukka on aika kärjessä ja ilmoitusluontoisesti on voitu kertoa, 

että te aloitatte. Huoltohenkilöillä hyöty on kuitenkin yksi isoimmista.’ 

 

’Jos on mainittu palavereissa, niin uskoisi että käytännössä kasvotusten tiedottaminen. 

Sähköpostitse varmaan tiedottaneet, nykypäivänä ehkä myös Teamsiakin, mitä tosin ei 

hirveästi käytetä sairaanhoitopiireissä. Veikkaan että kasvotusten on pilottivaiheessa 

tyypillisin tapa välittää tietoa.’ 

 

Käyttöönottoprojektin päätyttyä uusia Mobile-käyttäjiä tuetaan käytön tuessa. Tarkempia 

palautekyselyitä käyttöönottoprojektista tai itse sovelluksen käytöstä ei tiedustella, vaan 

esimerkiksi tuen yhteydessä saattaa tulla yhteydenottoja koskien toiminnallisuuksia, joiden 

toiminta on käyttäjälle vielä epäselvää. Käytön tuen kautta organisaatiot voivat jakaa myös 

kehitystoiveitaan yritykselle. Yksittäisistä yhteydenotoista tyypillisimmät koskevat Effector 

Mobile-sovellukseen sisäänkirjautumista ja ongelmia tämän toiminnon kanssa.  

 

Laajemmissa käyttöönottoprosesseissa projektin alkuvaiheen keskeinen osa-alue on prosessien 

läpikäynti. Prosessin läpikäynnin yhteydessä tyypillisesti pohditaan asiakkaan kanssa 

soveltuvia toimintamalleja ja määritellään vastuuhenkilöitä heidän organisaatiossaan. Tällaista 

vastaavaa ei Effector Mobile -projekteissa ole nykymallilla. 
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Kuva 32 Tyypillinen yrityksen läpiviemä käyttöönottoprosessi  

 

Haastattelun ja meneillä olleen käyttöönottoprojektin perusteella tehdyssä kuvassa 32 on 

esitetty Effector Mobilen käyttöönoton tyypilliset vaiheet. Kuvasta poiketen 

käyttöönottoprojekti ei välttämättä etene yhtä lineaarisesti kuin esitetty, vaan esimerkiksi 

palaveri palvelimen pystytyksestä saattaa olla hyvän aikaa ennen aloituspalaveria, sillä tämä on 

tyypillisesti aikaa vievin työvaihe. Sen sijaan nykyisissä käyttöönotoissa Mobileen liittyvää 

tuotekehitystä ei juurikaan tehdä, sillä sovellus on hyvin käyttökuntoinen sellaisenaan – toki 

tuotekehitys on käyttöönotoissakin mahdollista. Näin ollen, mikäli palvelinkin olisi jo pystyssä, 

voitaisi moduulit kytkeä käyttöön heti sovittaessa. Tyypillisesti projektiin kuuluu lisäksi aloitus 

ja lopetuspalaverien lisäksi muutamia välipalavereja, joissa seurataan projektin tilaa ja 

mahdollisesti käydään läpi käytön kokemuksia ohjeistaen ilmenneistä ongelmakohdissa.  
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6 TYÖN KESKEISET TULOKSET 

Tässä luvussa tarkastellaan nykyisen käyttöönottoprosessin soveltuvuutta asiakastarpeisiin 

nähden. Tämän pohjalta pyritään löytämään ne nykykäyttöönoton vaiheet, jotka kaikkein 

kipeimmin kaipaavat kehittämistä. Tämän jälkeen luvussa käydään läpi prosessiin ehdotetut 

muutokset, minkä jälkeen näitä puolestaan arvioidaan uudella QFD-kierroksella. 

 

6.1 Tulosten arviointi QFD:n avulla 

Quality Function Deployment -työkalun tuloksiin vaikuttaa hyvin vahvasti asiakastarpeiden 

priorisointi, sillä se määrittelee kertoimen kunkin asiakastarpeen saamille tuloksille. Tästä 

syystä priorisointi on toteutettava huolellisesti ja moniuloitteisesti arvioiden tärkeyttä eri 

tekijöiden kautta. Tässä työssä priorisoinnin tukena on hyödynnetty Kano-mallia, sillä siinä 

pystytään jäsentelemään asiakastarpeita sen mukaan, mitä asiakkaat odottavat palvelulta 

saavutettavan. Siten priorisoinnin arvioinnissa vaikuttikin Kano-mallilla selvitetty 

kilpailukyvyn mahdollistavien tekijöiden vaikutus. Kuvassa 33 on esitetty Kano-malliin 

asetetut asiakastarpeet.  

 

Kuva 33 Kano-malliin asetetut asiakastarpeet (Mäkelä 2021) 
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Taulukko 6 QFD-työkalussa hyödynnetty priorisointi 

Asiakastarve Tärkeys Perustelu 

Riittävä tiedottaminen 4,0 
Asiakastarve ei ole täysin täyttynyt ja siksi tärkeä parantaa. 
Parantamalla saadaan vastattua paremmin odotettuun laatuun. 

Asianmukaiset koulutukset 4,0 

Asiakastarve ei ole juurikaan täyttynyt ja siksi tärkeä parantaa. 
Asiakkaat kuitenkin hankkivat ohjelmistoa ilmankin, joten 
voidaan tulkita houkuttelevan laadun tekijäksi. 

Enemmän tukea käyttöönottoon 3,0 

Asiakkaan tarve on täyttynyt melko hyvin mutta lisäämällä 

tukea voidaan asiakkaan tarpeeseen vastata paremmin. 
Asiakkaat osaavat odottaa tukea ja kaipaavat sitä. 

Joustavuus käytön aloituksessa 3,0 

Asiakkaan tarve on täyttynyt melko hyvin. Vastaamalla 
asiakastarpeeseen paremmin voidaan asiakastyytyväisyyttä 
kuitenkin kasvattaa. 

Riittävästi käytönaikaista tukea 2,0 

Käytönaikainen tuki toteutuu nykyprosessissa melko hyvin jo 
ennestään, joten sen lisääminen ei välttämättä tuo enää kovin 

suurta merkitystä itse käyttöönottoprosessiin. 

Enemmän resursseja käyttöönottoon 2,0 
Asiakastarve on täyttynyt melko hyvin, mutta yritys ei pysty 
resursoimaan käyttöönottoa tekevään organisaatioon. 

Kokeilukulttuurin mahdollistaminen 3,0 

Asiakastarpeen täyttämisellä pystytään kilpailemaan 
houkuttelevalla laadulla ja parantamaan siten 
asiakastyytyväisyyttä.  

Selkeä ohjeistus sovelluksen 
mahdollisuuksista 

1,0 
Asiakkaan tarve on täyttynyt melko hyvin mutta suoria 

vaikutuksia ei ole yhtä paljon kuin muilla. 

Matalan kynnyksen käyttö 2,0 

Voidaan pitää perustarpeena, joka on melko hyvin täytetty. 
Käyttöönotto on henkilötasolla helppoa ja toiminnallisuudet 
helposti löydettävissä. Asiakastyytyväisyyttä heikentää PIN-
koodin toimintavarmuuden ajoitteinen puute. Asiakastarpeeseen 
vastaamisella ei pystytä vaikuttamaan muiden tarpeiden 
täyttymiseen erityisen hyvin. 

Tarpeeksi aikaa käytön opetteluun 3,0 

Perustarve, joka täyttyy melko hyvin. Vastauksista selvisi, että 

vastaajat haluaisivat käyttää enemmän aikaa tähän. 
Mahdollistaminen tuottaisi lisäarvoa myös muihin käyttönoton 
asiakastarpeisiin. 

Toimintavarmuuden parantaminen 5,0 

Asiakkaan tarve täyttynyt hyvin, mutta tämä on perustarve 
ohjelman toimimiselle. Puutteet tulisi korjata mahdollisimman 
pian. 

 

Taulukossa 6 on esitetty QFD:ssä käytetyt tärkeyden painotukset perusteluineen. Kano-mallin 

 lisäksi priorisoinnissa arvioitiin sitä potentiaalia, kuinka paljon yritys mahdollisesti pystyy 

minkäkin asiakastarpeen toteutumiseen vaikuttamaan, sekä sitä, kuinka paljon kukin asia 

myötävaikuttaa jonkin toisen toteutumiseen. Lisäksi priorisoinnissa hyödynnettiin kyselyn 

perusteella saatua tietoa siitä, moniko vastaaja on pitänyt mitäkin asiaa tärkeänä. 
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6.2 QFD Kierros 1 

Haastattelun ja meneillään olleen käyttöönoton perusteella muodostettiin listaus yrityksen 

tyypillisestä käyttöönottoprosessista. Nämä tekijät toimivat määrittelylle HOQ-prosessissa 

kohdassa neljä, missä avataan yrityksen oma prosessi eli vastataan kysymykseen ’Miten’. 

Kyseisten tekijöiden soveltuvuutta löydettyyn asiakastarpeeseen arvioidaan siten QFD:n 

kohdassa 5, eli suhdematriisissa.  

 

Haastattelun perusteella todettiin, että yrityksen toimesta käyttöönottaville organisaatioille ei 

järjestetä varsinaista koulutusta eikä Mobile-prosessia tai työkalua käydä juurikaan läpi 

käyttöönottoprojektin alussa. Käyttöohjeiden rooli on hyvin vahva ja ne päivitetäänkin kunkin 

projektin yhteydessä organisaatiolle soveltuviksi. Sen sijaan käyttöohjeita on muutamia 

erilaisia, sillä organisaatiokohtaisesti on vaihtelevuutta siinä, millaisia moduuleja milloinkin 

otetaan käyttöön. Tiedottaminen on projektin aikana hoidettu tyypillisesti niin, että 

säännöllisten projektipalaverien aikana projektiorganisaatiota on tiedotettu kyseisten 

kokoontumisten yhteydessä ja tämän lisäksi tyypillisesti varsinaisia pääkäyttäjiä tai muita 

organisaation yhteyshenkilöitä on kehotettu tiedottamaan sisäisesti käytön aloittamisesta. 

Tiedottamiseen ei ole varsinaisia suosituksia tai pohjia, joten väylä tiedottamiseen on kunkin 

organisaation itse suunniteltavissa.  Edellä mainittujen havaintojen lisäksi sovelluksesta 

kerätään käyttöönoton yhteydessä tuotekehitystoiveita ja näitä toteutetaan mahdollisuuksien 

mukaan, sekä käyttöönoton aikana ja sen jälkeen tarjotaan tukea. 

 

  

Kuva 34 QFD-työkalun asiakastarpeet 

Ohjeiden jako
Käyttöohjeiden 

räätälöinti
Säännölliset 

projektipalaveri

Kerätään 
mahdollisia 

tuotekehitystoiveita

Kehotettu 
pääkäyttäjiä 
tiedottamaan

Ei varsinaista 
Mobile-koulutusta

Ei varsinaista 
prosessin 

läpikäyntiä

Tiedottamiseen ei 
varsinaisia pohjia

Useita erilaisia 
käyttöohjeita

Käytönajan tuki
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QFD-prosessin tuloksia arvioitiin kahdella eri tavalla:  

1) Tarkastelemalla toiminnallisuuden suhteellista tärkeyttä asiakasarvon suhteen 

2) Tarkastelemalla ratkaisun sopivuutta tarpeeseen. 

Näiden lisäksi tarkasteltiin myös syitä siihen, miksi kyseiset lukemat ovat analyysissa tulleet. 

 

6.2.1 Tulokset kierroksesta 1 

Tässä alaluvussa tarkastellaan, millä tapaa uudet käyttöönottoprosessin vaiheet vaikuttaisivat 

ratkaisun sopivuuteen sekä siihen, mikä prosessin vaihe olisi uuden toimintamallin myötä 

kaikkein merkityksellisin ja siten syytä toteuttaa ensimmäisinä. QFD-työkalun ensimmäisessä 

käyttökierroksessa arvioidaan nykyisen käyttöönottoprosessin soveltuvuutta kyselyn 

perusteella selvitettyihin asiakastarpeisiin suhteutettuna. Tarkemmin QFD-työkalu ja HOQ-

prosessi on esitetty liitteessä 2. 

 

Kuva 35 QFD-prosessin ensimmäinen kierros 

 

Kuvassa 35 on kuvattu QFD-prosessin ensimmäinen kierros ja tästä aikaansaatu tulos, sekä 

kuinka tulokset johtavat toimenpide-ehdotuksiin. 

 

Kokonaisratkaisun sopivuus kuhunkin asiakastarpeeseen 

 

Ratkaisun sopivuutta tarpeeseen arvioitaessa tarkastellaan erityisesti sitä, että mitä pienemmän 

luvun ratkaisun sopivuus tarpeeseen saa, sitä huonommin sen voidaan todeta soveltuvan 

asiakastarpeen täyttämään. Siten esimerkiksi asiakastarpeet ’Riittävä tiedottaminen’ ja 

’Enemmän tukea käyttöönottoon’ ovat tällä hetkellä nykyisellä käyttöönottoprosessilla tuettuna 

kaikkein parhaiten, kuten kuvasta 36 voidaan päätellä. Tulevalla käyttöönottoprosessilla 
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olisikin siten tarkoitus joko parantaa ratkaisun sopivuutta näihin tarpeisiin, tai säilyttää 

ratkaisun sopivuus ennallaan. 

 

Tarkastellessa käyttöönottoprosessin sopivuutta tarpeeseen voidaan todeta, että kohdeyrityksen 

tarjoama prosessi tukee parhaiten asiakastarpeiden näkökulmasta riittävää tiedottamista ja sekä 

käyttöönoton tukea. Toisaalta riittävää tiedottamista vastaan riitelee se, että nykyprosessissa ei 

ole tarjota valmiita tiedotepohjia, tai että varsinaista prosessin läpikäyntiä ei järjestetä alussa. 

Kuitenkin muut käyttöönottoprosessin tekijät, kuten kehotukset tiedottamaan vahvistavat 

käyttöönottoprosessin soveltuvuutta tähän asiakastarpeeseen. Lisäksi säännölliset 

projektipalaverit mahdollistavat erään väylän tiedottamiseen yrityksen ja käyttöönottoa tekevän 

organisaation välillä.  Yrityksen prosesseista käyttöönottoon mahdollistaa tukea säännölliset 

projektipalaverit sekä käyttöohjeiden jakaminen. Sen sijaan valmiiden tiedotepohjien 

puuttumisen voidaan arvioida korreloivan negatiivisesti vaadittavan tuen kanssa, sillä tällöin 

käyttöönottoa tekevä organisaatio joutuu itsenäisesti toteuttamaan kaikki tiedotteet. Vaikka 

näiden kahden asiakastarpeen osalta käyttöönottoprosessi vaikuttaa suhteellisen hyvälle, 

voidaan todennäköisesti negatiivisia korrelaatioita nostaa positiivisiksi ja matalampia 

positiivisia korrelaatioita parantaa kohdistamalla parannustoimenpiteet nykyprosessiin 

kokonaisuudessaan.  

 

Kaikkein huonoimmin nykyinen käyttöönottoprosessi vastaa asiakastarpeisiin ’Enemmän 

resursseja käyttöönottoon’, ’Matalan kynnyksen käyttö’, ’Tarpeeksi aikaa käyttöönoton 

opetteluun’ sekä ’Selkeä ohjeistus sovelluksen mahdollisuuksista’. Osa matalan sopivuuden 

saaneista asiakastarpeista on sellaisia, joihin yrityksen on hyvin haastava suoraan vastata omaa 

prosessia parantamalla. Vaikutus voikin tulla epäsuorasti kokonaisprosessia parantamalla 

vastattaessa paremmin muihin asiakastarpeisiin. Tällaisia haastavia asiakastarpeita 

käyttöönottoprosessin kannalta ovat etenkin ’Tarpeeksi aikaa käytön opetteluun’ ja ’Enemmän 

resursseja käyttöönottoon’. Nämä ovat hyvin käyttöönottoa suorittavasta kohdeorganisaatiosta 

riippuvaisia, mutta parantamalla muita toimintoja voidaan prosessin soveltuvuutta myös näihin 

asiakastarpeisiin nähden mahdollisesti parantaa. Asiakasvastauksissa selkeän ohjeistuksen 

sovelluksen hyödyistä ei nähty kovinkaan tärkeäksi, joten tämä asiakastarve sai hyvin pienen 

prioriteetin ja näin ollen prosessin soveltuvuus tähän asiakastarpeeseen tulee olemaan hyvin 

matala, vaikka vastaavuutta olisikin. Käyttöönottoprosessin vastaavuutta matalan kynnyksen 
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käyttö -asiakastarpeeseen sen sijaan pystytään mahdollisesti suoraan yrityksen omaa prosessia 

parantamalla.  

 

Keskinkertaisia soveltuvuuksia (ratkaisun soveltuvuus tarpeeseen yli 20) voidaan nykyisestä 

käyttöönottoprosessissa havaita muutamia. Nämä liittyvät keskeisesti koulutuksiin, käytön 

aloitukseen sekä kokeilukulttuuriin. Näiden lisäksi keskinkertaiset soveltuvuudet 

tarkasteluaineistossa sai asiakastarpeet toimintavarmuuden parantaminen sekä 

kokeilukulttuurin mahdollistaminen. Näin voidaan arvioida, että käyttöönottoprosessilla on 

suuri vaikutus näihin asiakastarpeisiin ja parantamalla käyttöönottoprosessia 

kokonaisuudessaan saadaan todennäköisesti parannettua myös ratkaisun soveltuvuutta 

asiakastarpeisiin nähden.  

 

 

 

Kuva 36 QFD-prosessin tuloksia: Ratkaisun sopivuus tarpeeseen 

 

Havaittiinkin, että kriittisimmät asiakastarpeet, jotka jäävät täyttymättä, ovat ’Matalan 

kynnyksen käyttö’, ’Toimintavarmuuden parantaminen’, ’Kokeilukulttuurin 



78 

 

 

 

mahdollistaminen’ sekä ’Asianmukaiset koulutukset’. Näiden lisäksi esimerkiksi ’Tarpeeksi 

aikaa käytön opetteluun’ ja ’Enemmän resursseja käyttöönottoon’ ovat melko huonosti 

nykyisessä käyttöönottoprosessissa mahdollistettuja, mutta näitä yritys pystyy mahdollisesti 

lähinnä tukemaan käyttöönotossa, sillä ne ovat tekijöitä, jotka tyypillisemmin riippuvat 

organisaation sisäisistä mahdollisuuksista. Toisaalta kehitetty ja hyvin organisoitu 

käyttöönottoprosessi voi myötävaikuttaa siihen, että organisaation on itse helpompi vaikuttaa 

kyseisiin tekijöihin ja siten vaikutus näkyy loppukäyttäjälle. 

 

Kokonaisratkaisun sopivuus tarpeeseen on laskettu yhteen laskemalla kaikki 

asiakastarvekohtaiset ratkaisun sopivuus tarpeeseen -luvut summaksi. Kokonaisratkaisun 

sopivuus tarpeeseen sai QFD:n ensimmäisellä kierroksella arvon 256.  

 

Toiminnallisuuden soveltuvuus asiakasarvon suhteen 

Toinen tarkastelu Quality Function Deploymentissa keskittyy käyttöönottoprosessin 

toiminnallisuuksien soveltuvuuteen suhteessa asiakasarvoon. Tämä analyysi on esitetty 

kuvassa 36. Tässä tarkastelussa voidaan havaita, että parhaiten nykyisen käyttöönottoprosessin 

vaiheista asiakastoiveisiin vastaavat säännölliset projektipalaverit ja kehotukset tiedottamaan. 

Näissä keskeistä on säännöllinen yhteydenpito asiakasorganisaation kanssa ja lisäksi heidän 

omiin sisäisiin prosesseihin vaikuttaminen. Tällaiset tekijät mahdollistavat jouhevasti etenevän 

projektin, mutta myös ylläpitävät käsillä olevan asian (tässä tiedottaminen) tärkeyttä. Tämän 

lisäksi hyviä tuloksia sai käytönajan tuki, joka tosin ei niin vahvasti liity varsinaiseen 

käyttöönottoprosessiin, mutta toisaalta toimii esimerkiksi kokeilukulttuurin mahdollistajana, 

kun käyttöönottoa tekevä organisaatio voi tarvittaessa olla yhteydessä yritykseen. Sen todettiin 

myös tukevan niin käyttöä kuin käyttöönottoa, sillä vaikka käyttöönoton tuki olisi 

käyttöönottoa tekevän yrityksen sisäisistä resursseista kiinni, vapauttaa mahdollisesti 

organisaation tarjoama käytön tuki resursseja kohdeorganisaatiosta. Lisäksi käyttöohjeiden 

jakaminen, räätälöinti ja monipuolisuus nähtiin synteesin lopputuloksena käyttöönottoa 

tukevana prosessin vaiheena, sillä näiden avulla saadaan helpotettua hieman useaa 

asiakastarvetta, keskeisimmin joustavuutta käytön aloituksessa, tukea käyttöönotossa sekä 

osaltaan riittävää tiedottamista.  
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Huonoimmin nykyprosessissa asiakastoiveisiin vastaavat prosessiläpikäynnin puuttuminen ja 

valmiiden tiedotteiden puutos. Nämä saavat molemmat miinusmerkkiset arvot, sillä niiden on 

todettu korreloivat negatiivisesti tiedottamisen ja koulutusten kanssa. Toisaalta se, että 

varsinaista prosessin läpikäyntiä ei ole korreloi taas hieman sen kanssa, että käytön aloitus on 

entistä joustavampaa, jolloin tämä huomioitiin arviointimatriisia täytettäessä. Negatiiviset arvot 

saaneita prosessivaiheita on erityisesti huomioitava käyttöönottoprosessia parannettaessa, sillä 

näiden parantamisella voi mahdollisesti olla suuri vaikutus asiakkaiden 

kokonaistyytyväisyyteen. Suhteellisen matalat arvot saivat myös Mobile-koulutuksen 

puuttuminen. Toisaalta varsinaisten koulutusten puuttuminen mahdollistaa sen, että käytön voi 

aloittaa joustavasti ja käyttäjien annetaan mahdollisesi paremmin oppia testailemalla. Lisäksi 

koulutusten puuttuminen mahdollistaa käyttäjille omatahtisemman opettelun ja siten 

mahdollisesti opetteluun on käytettävissä enemmän aikaa. Matalan arvon sai niin ikään 

tuotekehitystoiveiden kerääminen, mutta tämä johtui lähinnä siitä, että tuotekehitystoiveiden 

kerääminen ei suoranaisesti liity käyttöönottoprosessiin vaan joko käyttöönottoa edeltävään tai 

sen jälkeiseen aikaan.  

 

 

Kuva 37 QFD-prosessin tuloksia: Toiminnallisuuden suhteellinen soveltuvuus tarpeisiin nähden 
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Tulokset QFD-työkalun ensimmäisestä kierroksesta 

Edellä esitetyn synteesin tuloksena pystyttiin selvittämään niitä käyttöönottoprosessin 

toimintoja, joihin kehitystoimenpiteet kannattaa ennen kaikkea kohdistaa.  

 

Tarjotun koulutuksen vähäisyys. Kyselyn perusteella käyttäjät kaipaavat koulutusta 

käyttöönottoon ja näin ollen koulutuksen puuttumiseen olisi hyvä kehittää ratkaisu tulevia 

käyttöönottoja varten. Nykyisellään koulutusten puuttuminen ei juurikaan tue mitään muuta 

asiakastarvetta kuin periaatteessa käytön aloituksen joustavuutta ja kokeilukulttuuria. Muut 

asiakastoiveet, kuten ’Asianmukaiset koulutukset’ jää koulutuksen puuttuessa täyttämättä. 

Toisaalta koulutuksen puuttumisella voidaan myös mahdollistaa käyttöönoton joustavuutta, 

kun kohdeorganisaatio ei ole riippuvainen kohdeyrityksen aikatauluista ja toisaalta myös 

organisaation sisällä joustavuus aloittamisen suhteen paranee. 

Tiedottamisesta rakenteellista ja organisoitua. Lopulta tiedottaminen on hyvin vahvasti 

kiinni käyttöönottavasta organisaatiosta, joten edelleen tulee aktiivisesti kehottaa heitä 

tiedotusprosessissa. Yritys voisi tarjota tähän skaalautuvat työkalut, jolloin pystytään 

minimoimaan myös vaadittavia resursseja käyttöönottavalta organisaatiolta.  

Prosessiläpikäynnin olemattomuus. Nykyisellään prosessiläpikäyntiä Mobilen käytöstä ei 

ole. Prosessiläpikäynnin avulla tulevia käyttäjiä pystyisi ohjeistamaan Mobilen 

mahdollisuuksista ja toisaalta tutustuttamalla heitä käyttöliittymään jo käyttöönottoprojektin 

alusta alkaen.  

Käyttöohjeiden keskittäminen. Nykyisellään käyttöohjeet räätälöidään asiakkaille sopiviksi 

ja niitä jaetaan käyttäjille hyvin aikaisessa vaiheessa. Käyttöohjeet ovat vastaajille kaikkein 

vähiten mieluisin perehtymistapa, minkä johdosta niiden merkitystä käyttöönottoprojektissa 

voidaan hieman kyseenalaistaa suhteessa niiden räätälöintiin käytettyyn aikaan.  

Kokeilukulttuurin mahdollistaminen ja kokeiluun kannustaminen. Kokeilemaan 

lähteminen on käyttäjille yksi mielekkäimmistä tavoista oppia ja siksi tätä mahdollisuutta tulee 

parantaa.  

 

Edellä mainittujen, mahdollisten käyttöönottoprojektin uudistusten lisäksi käyttöönotossa 

halutaan säilyttää ainakin seuraavat joko sellaisenaan tai entisestään paranneltuna: 
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Säännölliset projektipalaverit. Säännöllisten projektipalavereiden kautta tieto liikkuu 

yrityksen ja asiakasorganisaation välillä säännöllisesti ja toisaalta keskitetysti. Palaverien 

yhteydessä pystytään vahvistamaan asiakassuhdetta ja reflektoimaan etenevää käyttöönottoa 

sekä tarvittaessa reagoimaan toivottuihin muutoksiin kuten projektin aikatauluun. 

Tuotekehitystoiveiden kerääminen. Sovellusta kehitetään sekä sisäisten löydösten, että 

asiakastoiveiden perusteella ja käyttöönoton yhteydessä asiakkaat saavat tyypillisesti kerrottua 

’uusin silmin’ sellaisia toiveita, joita pidempään käyttäneet organisaatiot eivät osaa toivoa. 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi hankaluudet jonkin toiminnon suorittamisessa tai ideat koskien 

toiminnallisuuksia, joita vielä ei sovelluksesta löydy.  

Tiedotuskehotukset. Käyttöönottoprosessissa pyritään aktiivisesti kehottamaan organisaation 

yhteyshenkilöä tiedottamaan tulevasta muutoksesta omassa organisaatiossaan, etenkin niiden 

käyttäjien piirissä, joita muutos tulee lyhyellä aikavälillä koskettamaan. Tämän lisäksi 

peräänkuulutetaan sitä, että tiedottamista ei voi olla organisaatiossa liikaa, sillä muutos tulee 

tyypillisesti aina jollekulle yllätyksenä. Näin ollen myös tulevissa käyttöönottoprojekteissa 

tiedottamisen merkitys tulee säilyttää. 

Käytönajan tuki. Yritys tarjoaa käytön tukea kaikille asiakkaille ja tämä hyvin matalan 

kynnyksen väylä pyytää apua mahdollistaa käyttäjille keinon päästä yli ongelmakohdista. 

Käytön tuen myötä yritys saa myös tietoa virheistä ja kehitysideoita, mistä syystä johtuen 

käytön tuki halutaan säilyttää myös jatkossa.  

 

Ensimmäisen QFD-kierroksen perusteella päädyttiin siihen, että uutta QFD:n toisessa 

kierroksessa tulee tarkastella uusien prosessivaiheiden vaikutusta asiakastarpeisiin. Tämän 

johdosta uuteen käyttöönottoprosessiin päätettiin tarkastelussa selvittää, millainen vaikutus on 

seuraavilla muutoksilla ratkaisun sopivuuteen tarpeeseen ja toiminnallisuuksien 

soveltuvuuksiin asiakasarvoon. Näin ollen päätettiin muuttaa vaihe ’Ei koulutusta’ muotoon 

’Järjestetään koulutus’, vaihe ’Ei varsinaista prosessin läpikäyntiä’ muotoon ’Järjestetään 

prosessin läpikäynti’ sekä ’Ei varsinaisia tiedotteita’ muotoon ’Toteutetaan tiedotepankki. 

Näiden lisäksi prosessivaiheisiin päätettiin lisätä vaihe ’Mahdollistetaan kokeiluympäristö’, 

minkälaista vaihetta aiempaan prosessiin ei sisältynyt lainkaan.  
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6.3 QFD kierros 2 

Ensimmäisen QFD-kierroksen avulla saatiin selvitettyä se, mitä käyttöönottoprosessin vaiheita 

kannattaa yrityksen taholta parantaa, jotta saadaan käyttöönotto vastaamaan aiempaa paremmin 

selvitettyihin asiakastarpeisiin. QFD-prosessin toisessa vaiheessa pyritään selvittämään 

puolestaan se, minkä prosessivaiheen parannus tuottaa suurimman hyödyn aiempaan prosessiin 

verrattuna ja siten ratkaistaan se, mihin prosessin osa-alueeseen parannustoimenpiteet 

kannattaa ensimmäisenä keskittää. 

 

Uudessa prosessissa tarkastellaan erityisesti sitä, millaisen vaikutuksen tuottaa asiakastarpeisiin 

nähden se, jos käyttäjille järjestettäisi koulutus, prosessin läpikäytni sekä tiedotepankki. Tämän 

lisäksi arvioidaan kokeiluympäristön mahdollistamisen vaikutusta aiempaan prosessiin nähden. 

Näiden mainittujen prosessivaiheiden lisäksi tarkastellaan myös, millä tavalla muita nykyisestä 

käyttöönottoprosessista omaksuttuja vaiheita voidaan myös jatkossa hyödyntää asiakkaan 

kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.   

 

Kuva 38 QFD-prosessin toinen kierros 

 

6.3.1 Tulokset kierroksesta 2 

Tässä alaluvussa tarkastellaan, millä tapaa uudet käyttöönottoprosessin vaiheet vaikuttaisivat 

ratkaisun sopivuuteen sekä siihen, mikä prosessin vaihe olisi uuden toimintamallin myötä 

kaikkein merkityksellisin ja siten syytä toteuttaa ensimmäisinä. Tarkemmin QFD-työkalu ja 

HOQ-prosessi on esitetty liitteessä 3. 

 

Kokonaisratkaisun sopivuus kuhunkin asiakastarpeeseen 

Tarkastellessa tuloksia QFD:n toisesta kierroksesta voidaan havaita, että uusien 

toimintamallien myötä kokonaiskäyttöönottoprosessilla voidaan parhaiten vastata 
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asiakastarpeeseen riittävästä tiedottamisesta ja suuremmasta tuesta käyttöönotossa. Syitä tähän 

voi olla useita. Yhteistä molemmille asiakastarpeille on se, että useat tekijät myötävaikuttavat 

näiden asiakastarpeiden kohdalla myönteiseen lopputulokseen. Esimerkiksi ’Enemmän tukea 

käyttöönottoon’ voidaan ajatella eräänlaisena ylätasona, sillä hyvin moni tarkastelussa ollut 

tekijä johtaa siihen, että käyttöönottoon saadaan resursoitua uudella tavalla, mikä johtanee 

ennen pitkää kasvaneeseen tukeen käyttöönotossa kokonaisuutena. Hieman samankaltainen 

asiakastarve on ’Riittävä tiedottaminen’, sillä myös tähän asiakastarpeeseen pystytään 

vastaamaan hyvin monella käyttöönottoprosessin osalla – keskeisimpinä toki tiedotepankki 

sekä kehotukset tiedottamaan. Näiden lisäksi käyttöönottoprosessia voidaan ajatella tukevan 

esimerkiksi tapaamiset asiakkaan kanssa, joissa kuitenkin aina tieto välittyy, tällaisiksi 

tilanteiksi voidaan katsoa esimerkiksi koulutukset, prosessin läpikäynnit sekä säännölliset 

projektipalaverit. 

 

Uusi prosessi vastaisi lisäksi tarkastelun perusteella hyvin asiakastarpeisiin asianmukaisista 

koulutuksista, kokeilukulttuurin mahdollistamisesta sekä toimintavarmuuden parantamisesta. 

Asiakastarve asianmukaisista koulutuksista täydentyy parhaiten järjestettävien koulutusten 

vuoksi, mutta lisäksi esimerkiksi säännölliset projektipalaverit ja prosessin läpikäynti tukevat 

asiakastarpeen täyttymistä hyvin. Tämä lienee siksi, että näissä tapaamisissa tyypillisesti 

sivuttaisi asioita, jotka tukevat käyttäjien järjestelmän opettelua ja toisaalta esimerkiksi 

prosessin läpikäynnissä käyttäjät saavat ensikosketuksen järjestelmään ja sen toimintaan. 

Uuden prosessin myötä myös kokeilukulttuurin mahdollistaminen paranisi kokeiluympäristön 

toteuttamisen ja jatkuvan käytönajan tuen myötä. Lisäksi kevyemmin todettiin korreloivan 

käyttöohjeisiin liittyvät prosessivaiheet sekä yhteiset tapaamiset, kuten koulutukset ja prosessin 

läpikäynnit, sillä näiden yhteydessä käyttäjät saavat niin ikään arvokasta tietoa, joka auttaa heitä 

käytön opettelussa. Toimintavarmuuden katsottiin puolestaan paranevan paitsi 

tuotekehitystoiveiden keräämisen takia, myös yhteisen prosessiläpikäynnin ja 

kokeiluympäristön mahdollistamisen kautta. Näissä käyttäjät pystyvät joko itse testaamaan 

soveltuvia toimintatapoja tai pohtimaan sopivia toimintamalleja heidän käyttötarkoituksiin. 

 

Kaikkein huonoiten uusi prosessi vastaa edelleen resurssien lisäämiseen käyttöönottoon, mutta 

toisaalta pystyy yrityksen tarjoamat puitteet harvoin tätä mahdollistamaan. Kuitenkin kuten 

aiemmin todettiin, on puolestaan uuden prosessin mahdollinen vaikutus ylipäätään käytön tuen 
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kasvamiseen erittäin suuri, mikä puolestaan voi mahdollistaa sen, että käyttöönottoa 

toteuttavasta organisaatiosta vapautuu suoria resursseja käyttöönottoon. Esimerkiksi toimivien 

koulutusten mahdollistaminen todennäköisesti vähentää tarvetta järjestää koulutuksia 

organisaatiossa erikseen ja siten tästä vapautuvat resurssit voidaan kohdentaa jonnekin muualle 

käyttöönottoon. Ratkaisun voidaan katsoa soveltuvan melko heikosti myös asiakastarpeeseen 

’Selkeä ohjeistus sovelluksen mahdollisuuksista’, sillä tätä asiakastarvetta ei ole katsottu niin 

tärkeäksi, minkä vuoksi ratkaisun sopivuus tähän asiakastarpeeseen jää hyvin heikoksi. 

Toisaalta tarkastellessa korrelaatioita tämän asiakastarpeen kohdalla, voidaan todeta että 

käyttöohjeet, tiedottaminen ja prosessin läpikäynti tukevat joka tapauksessa tätäkin 

asiakastarvetta melko hyvin.  

 

Tulokset ovat merkittäviä, sillä monet niistä asiakastarpeista, joihin uusilla ratkaisuilla saadaan 

vastattua, on tulkittu tärkeiksi tai hyvin tärkeiksi (prioriteeteiltaan 4 tai 5) tarkastelussa ja siten 

reagoiminen näihin asiakastarpeisiin voisi nostaa asiakastyytyväisyyttä hyvin paljon.  

 

 

Kuva 39 QFD-prosessin tuloksia: Ratkaisun sopivuus tarpeeseen 
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QFD-prosessin toisella kierroksella kokonaisratkaisun sopivuus tarpeeseen sai arvon 573. 

Kokonaisvastaavuutta kasvatti etenkin asiakastarpeiden ’Riittävä tiedottaminen’, 

’Asianmukaiset koulutukset’ ja ’Enemmän tukea käyttöönottoon’ aiempaa parempi 

täyttyminen. Tämän lisäksi on huomioitava, että QFD:n toisella kierroksella tarkasteluun 

tuotiin mukaan myös yksi kokonaan uusi prosessivaihe, joka osaltaan on kasvattanut 

kokonaislukua parannusten lisäksi.  

 

Toiminnallisuuden soveltuvuus asiakasarvon suhteen 

Kun tarkastellaan uuden käyttöönottoprosessin toiminnallisuuksia, voidaan todeta, että 

parhaiten uuden prosessin toiminnallisuuksista asiakastarpeisiin vastaa kokeiluympäristön 

toteuttaminen, koulutusten järjestäminen sekä tiedotepankin perustaminen. Kokeiluympäristön 

toteuttaminen mahdollistaa asiakastarpeet käytön aloittamisen joustavuudesta, 

kokeilukulttuurista sekä matalan kynnyksen käytöstä. Lisäksi kokeiluympäristö tukisi käytön 

opetteluun käytettävää aikaa ja parantaisi toimintavarmuutta.  Kokeiluympäristön hyötyinä 

olisikin ennen kaikkea se, että se mahdollistaisi armollisuutta vasta käyttöä aloittavalle 

käyttäjälle ja toisaalta voisi siten helpottaa hieman perehdyttämisvastuussa olevien käyttäjien 

työtä. 

 

Myös koulutusten järjestämisen nähtiin korreloivan voimakkaasti asiakastarpeiden kanssa. 

Täysi vastaavuus tällä uudella käyttöönoton prosessivaiheella olisikin toki asianmukaisten 

koulutusten järjestämiseen, mutta myös käyttöönottoon käytettävissä olevaan tukeen, sillä 

järjestetty koulutus voi vähentää työmäärää organisaation päässä. Lisäksi koulutusten voidaan 

ajatella hyödyttävän riittävää tiedottamista, sillä tällöin käyttäjät saavat aiempaa 

säännönmukaisemmin mahdollisuuksia kuulla uuden ohjelmiston toiminnasta. Tiedotepankki 

todettiin niin ikään vastaavan erittäin hyvin asiakastarpeisiin, sillä sen vaikutus itse 

tiedottamiseen, käyttöönoton yleiseen tukeen ja ohjeistukseen on siten hyvin korkea.  

  

Tarkastelussa havaittiin, että myös säännöllisten projektipalaverien järjestämisen vaikutus on 

merkittävä tarkasteltuna käyttäjien kokonaistarvetta. Tällöin käyttöönoton tuki paranee ja 

käyttöönottoa rytmittää yhteiset tapaamiset. Näissä tapaamisissa voidaankin huolehtia 

esimerkiksi riittävästä tiedottamisesta ja projektin etenemisestä ylipäätään. Säännöllisten 

projektipalaverien lisäksi vahva vaikutus olisi järjestettävällä prosessin läpikäynnillä. Tämän 
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läpikäynnin myötä käyttäjät pääsisivätkin aivan alussa tutustumaan järjestelmään ja sen 

tarjoamiin mahdollisuuksiin, sekä pohtimaan sitä, millä tapaa käyttöönotettava järjestelmä 

suhtautuisi heidän prosesseihinsa. Myös toimintavarmuus saattaa parantua, kun tulevilla 

käyttäjillä on parempi mahdollisuus tutustua uuden järjestelmän tarjoamiin toiminnallisuuksiin. 

Myös yritykselle tämä tarjoaa mahdollisuuden havaita puutteita järjestelmässä. 

 

Huonoiten edelleen asiakastarpeisiin käyttöönottoprosessissa vastaa tuotekehitystoiveiden 

kerääminen sekä käyttöohjeiden räätälöinti ja jakaminen. 

 

Kuva 40 QFD-prosessin tuloksia: Ratkaisun sopivuus tarpeeseen 

 

6.3.2 QFD-prosessien 1 ja 2 välinen vertailu 

QFD-prosessin ensimmäistä ja toista kierrosta tarkastellessa tutkittiin toiminnallisuuden 

suhteellista tärkeyttä asiakasarvon suhteen, jolloin tarkastelussa oli prosentuaalinen luku. 

Toteutettaessa vertailua kierrosten 1 ja 2 välillä tarkastellaan toiminnallisuuden tärkeyttä 

asiakasarvon suhteen kokonaislukuina, sillä tässä tarkastelussa tulokset vertautuvat toisiinsa 

paremmin kuin prosenttiosuuksia tarkastellessa. Tällä tavalla tarkastellessa prosessivaiheiden 

soveltuvuuksia asiakasarvon suhteen voidaan havaita, että kaikkein merkittävin vaikutus on 

toiminnoilla koskien tiedotteita, koulutuksia sekä prosessiläpikäyntiä. Tämän lisäksi 

koulutusympäristön mahdollistaminen tuo runsaasti hyötyjä asiakastarpeisiin nähden. 
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Vertailussa ’Tiedotteet’ viittaa ensimmäisen QFD-prosessin vaiheeseen ’Ei valmiita tiedotteita’ 

ja toisen prosessin vaiheeseen ’Toteutetaan tiedotepankki’.   

 

 

Kuva 41 QFD-prosessin tuloksia: Ratkaisun sopivuus tarpeeseen 

 

Asiakastarpeiden näkökulmasta erityisesti tiedottaminen ja käyttöönoton tuki kasvavat 

suhteessa vanhaan prosessiin. Lisäksi asianmukaisten koulutusten suunnittelulla pystytään 

vastaamaan hyvin eri asiakastarpeisiin. Kuvasta 41 voidaan havaita, että näkyvää eroa 

nykyprosessin vaiheisiin ei esimerkiksi säännöllisten prosessipalavereiden osalta ollut, mutta 

toki kehitettäessä esimerkiksi projektipalaverien sisältöä saataisi mahdollisesti myös tätä 

prosessivaihetta vastaamaan yleisesti asiakastarpeisiin paremmin. 

 

Erityisesti on huomattava, että uudessa tai vanhassa prosessissa kummassakaan käyttöohjeiden 

räätälöinti ja tuotekehitystoiveiden kerääminen eivät tuota kovinkaan merkittävää hyötyä 

asiakastarpeiden suhteen. Tämä voi johtua siitä, että tarkastelussa mukana olleissa 

asiakastarpeissa nämä eivät korostuneet juurikaan. Esimerkiksi tuotekehitystoiveiden osalta syy 

voi olla siinä, että tätä ei niinkään pidetä käyttöönottoprosessin osana vaan tavallisena 
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tuotekehityksenä. Käyttöohjeiden räätälöinti puolestaan voi olla asia, jota käyttäjät eivät ole itse 

havainneet eivätkä siten osanneet sitä painottaa toiveissaankaan. 

 

Tarkastellessa ratkaisun soveltuvuutta asiakastarpeeseen voidaan todeta, että vastaavuus 

kaikkiin asiakastarpeisiin paranee uuden prosessin myötä. Tämä on havaittavissa kuvasta 42. 

 

Tässä tarkastelussa voidaan havaita, että kokonaisprosessin soveltuvuus kasvaa suurimmin 

riittävän tiedottamisen asiakastarpeeseen sekä asiakastarpeeseen suuremmasta tuesta 

käyttöönottoon. Näissä molemmissa asiakastarpeissa noin kaksinkertaistuu vertailuluku ja siten 

voidaan todeta, että näihin asiakastarpeisiin nähden vastaavuus kasvaa erittäin korkeaksi 

verrattuna lähtötilanteeseen. Syitä tähän voi olla monia. Riittävän tiedottamista tukee uudessa 

prosessissa useampi prosessivaihe ja sen vuoksi tämä vertailuluku kasvaa hyvin suureksi.  

 

 

 

Kuva 42 QFD-prosessin tuloksia: Ratkaisun sopivuus tarpeeseen 
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Kaikkein huonoiten uusi prosessi kasvattaa soveltuvuutta suurempien käyttöönoton resurssien 

ja riittävän käytönaikaisen tuen suhteen. Kuten aiemmin todettiin, voivat yrityksen 

mahdollisuudet vaikuttaa käyttöönottoprosessillaan näihin asiakastarpeisiin. Huomattavaa on 

myös, että asiakastarve ’Selkeä ohjeistus sovelluksen käytöstä’ ei uudenkaan prosessin myötä 

täyty kovinkaan hyvin. Toisaalta tälle asiakastarpeelle oli määritelty hyvin matala prioriteetti, 

joten vastaavuuden parantaminen tähän asiakastarpeeseen nähden ei ole kriittisen tärkeää. 

Näiden asiakastarpeiden osalta tuleekin siten pohtia tulevaisuuteen vaikutuskeinoja entistä 

tarkemmin.  

 

6.4 Käyttöönottoprosessi 2.0 

QFD-prosessin toisessa vaiheessa tarkasteltiin prosessimuutoksia, joiden vaikutus 

käyttöönottoihin voisi olla merkittävä. Nämä ovat kuitenkin hyvin ylätason parannuksia ja siitä 

syystä konkreettiset kehitysehdotukset voivat olla tarpeen hyödynnettäessä tuloksia todellisessa 

elämässä. Tämän vuoksi tässä aliluvussa pohditaan niitä keinoja, joilla kyseiset prosessivaiheet 

voidaan saavuttaa. Keskeisenä tarkastelussa selvisi, että suurimmat hyödyt käyttöönoton 

kannalta saavutetaan, mikäli uudistetuissa prosessivaiheissa keskitytään erityisesti 

tiedottamiseen, käyttöönoton tukemiseen esimerkiksi koulutusten muodossa sekä käytön 

opettelun helpottamiseen esimerkiksi koulutusympäristön avulla. QFD-prosessin toisessa 

kierroksessa ei lähdetty siitä oletuksesta, että kaikki prosessivaiheet olisi parannettu, mutta 

todennäköisesti myös esimerkiksi parannuksilla koskien projektipalavereja voidaan arvioida 

olevan positiivinen vaikutus kokonaistyytyväisyyteen. 

 

Niin kirjallisuudessa kuin empiriaosuudessa todettiin tiedottamisen olevan yksi keskeisimmistä 

onnistuneen käyttöönottoprosessin kulmakivistä. Toisaalta tiedottamisen onnistuminen on 

monen tekijän summa. Näin ollen tiedottamiseen liittyvien käytäntöjen parantaminen voisi 

parantaa kokonaisprosessia paljon. Tiedottamisen parantamisen keinot ovatkin siten 

moninaisia. Varsinaisena prosessivaiheena uuteen käyttöönoton malliin ehdotettiin 

tiedotepankkia, jota hyödyntämällä organisaation projektijohto voisi hyödyntää tiedottamisen 

valmiita pohjia. Tämä säästäisi heiltä aikaa sekä varmistaisi sen, että tiedotteissa kerrattaisi 

olennaiset asiat. Myös yritystä tämä hyödyttäisi, kun mahdolliset käyttöönottoprosessin 

tiedottamiseen liittyvät kysymykset voisivat vähentyä. Käyttöönottoprosessi kerralla näitä 
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tiedotteita pystyttäisi mahdollisesti kehittämään myös asiakkaan kanssa yhteisesti. Keskeisintä 

tiedotteissa olisikin varmistaa niiden soveltuvuus eri työtehtävien käyttäjien informointiin. 

 

Toinen keskeinen lisäys käyttöönottoprosessiin on koulutusten mahdollistaminen. Tämä on 

mahdollista muutamin eri tavoin – keskeisintä on, että tavat tukevat yhteistä tavoitetta 

koulutuksen lisäämisestä, toisaalta välttäen samalla päällekkäisyyttä toimintatavoissa. 

Koulutuksen parantamisessa on tarpeellista huomioida pidemmän ja lyhyemmän aikavälin 

muutokset – osa tämänkaltaisista toimista saattaa vaatia suurempia muutoksia 

toimintamalleihin ja siksi niiden toimintahorisontti on hyvä huomioida erikseen. Koulutus 

mobiilisovellukseen poikkeaa keskeisesti erilaisten työpöytäohjelmien kouluttamisesta, sillä 

siinä missä tietokonesovelluksissa voidaan koulutus järjestää myös etänä esimerkiksi näyttöä 

jakamalla, on mobiilisovelluksissa näytön jakaminen mahdotonta. Näin ollen koulutusnäkymän 

jakaminen täytyisi ratkaista esimerkiksi tietokoneelle asennettavan simulaatiosovelluksen 

avulla.  

 

Koulutus olisi mahdollista toteuttaa myös esimerkiksi videoiden perusteella. Näissä voisi etuna 

olla skaalautuvuus, sillä samaa ohjevideota pystyttäisi jakamaan useaan eri organisaatioon. 

Lisäksi tulevat käyttäjät voisivat katsoa videoita heille sopivalla aikataululla ja tarpeen tullen 

palata näihin uudelleen. Siten videoidut koulutukset tukisivat myös käytön aloituksen 

joustavuutta ja käytön kokeilemista. Toisaalta koulutusten videoinnissa tulee huomioida myös 

se, että sovelluksen kehittyessä videot saattavat vanhentua ja tämä voi hämätä uusia käyttäjiä. 

Lisäksi videoiden tulisi olla tarpeeksi lyhyitä, jotta hektisen arjen keskellä käyttäjät pystyisivät 

keskittymään niiden katseluun. Huomionarvoista on myös se, että videot tulee tehdä harkituista 

aiheista niin, että ne hyödyttäisivät mahdollisimman suurta joukkoa. Ohjevideoiden jälkeen 

voisi pohtia, järjestettäisiinkö yrityksen toimesta esimerkiksi Teamsin välityksellä kysymys-

vastaus -tuokio, jossa loppukäyttäjät saisivat kysyä vielä ohjevideoiden perusteella auki jääneitä 

seikkoja käyttöä koskien. Kysymyksiä voisi mahdollisesti käsitellä myös jonkinlaisessa 

’Useimmin kysytyt kysymykset’ -koonnissa, jossa olisi koostettuna ja vastattuna kaikki 

käyttöönoton yhteydessä tyypillisimmin esiintyvät, käyttäjiä kummeksuttavat asiat.  

 

Koulutuksia pystyy tukemaan ohjeiden avulla. Nykyisellään käyttöönottoprosessissa ohjeiden 

rooli onkin hyvin suuri – ne jaetaan aina käyttöönottoa tekevään organisaatioon, tyypillisesti 
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räätälöitynä kunkin organisaation ympäristöön sopivaksi. Ohjeiden jakaminen on hyvin pitkälti 

yrityksen projektipäällikön vastuulla ja tätä vastuuta voi hankaloittaa se, että ohjeita on useita 

erilaisia. Siten projektipäällikön on pidettävä huoli siitä, että käyttöönottoa tekevä organisaatio 

saa aina kaikki heille tarpeelliset ohjeet. Näiden syiden vuoksi voisi olla hyödyllistä, että 

Mobile-sovellusta käyttäville organisaatioille tekisi yhteisen ohjepankin, josta he voisivat 

kulloinkin poimia itselleen tarpeellisia ohjeita. Tämän ohjepankin lisäksi lyhyet pikaohjeet 

esimerkiksi Powerpoint -muotoon rakennettuna voisivat tukea kirjallista oppimismateriaalia 

hyvin. On kuitenkin huomioitava, että mikäli tällaisia yleisohjeita haluttaisi rakentaa, on 

terminologiaan kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä organisaatioittain osa termeistä saattaa 

vaihdella. Ratkaisu voisi kuitenkin helpottaa myös yrityksen työtä, ohjeiden ollessa aiempaa 

ylläpidettävämpiä, kun muutokset ohjeisiin saataisi tehtyä kollektiivisesti kaikille 

organisaatioille kerralla. Lisäksi ohjepankkiin pystyttäisi mahdollisesti tuomaan nostoja myös 

esimerkiksi mobiilisovellusta koskevista uutisista, joita yritys ajoittain julkaisee. Siten käyttäjät 

voisivat saada käytännöllisesti tiedon uusista sovelluksen mahdollisuuksista. 

 

Käyttöönottoa tukivat nykyprosessissa erityisen hyvin säännölliset projektipalaverit. Hyöty on 

erityisesti siinä, että niiden avulla pystytään seuraamaan projektin tilannetta säännöllisesti ja 

tyypillisesti projektipalaverien yhteydessä suunnitellaan esimerkiksi tiedottamista ja 

pilotointia. Säännöllisiä prosessipalavereja voisi mahdollisesti tukea tuottamalla yrityksen 

toimesta yleisen check-listan, missä lueteltaisi kaikki Mobile-projektiin sisältyvät vaiheet ja 

huomiot, jotka käyttöönoton aikana tulisi ottaa huomioon. Tämä listaus toimisi toki tukena 

myös yrityksen projektipäällikölle ja auttaisi järjestelmällisessä projektin etenemisen 

seurannassa. Lista voitaisi jakaa esimerkiksi aloituspalaverin yhteydessä ja jatkossa siihen 

voitaisi palata projektipalavereissa tarkastaen mitä työvaiheita on palaverien välillä saatu 

edistettyä.  

 

Kuten haastattelusta tuli ilmi, ei Mobileprojekteissa ole varsinaista prosessien läpikäyntiä. 

Tarkastelussa todettiin tällaisen kuitenkin mahdollisesti hyödyttävän käyttöönottoprosessia 

kokonaisuutena, sillä tähän tarkoitukseen järjestetyn palaverin yhteydessä tulevat käyttäjät 

saisivat jo ensikosketuksen tulevan ohjelman käyttöliittymään ja toimintoihin. Lisäksi 

prosessiläpikäynnin tiedottava vaikutus voi olla hyvin merkittävä – käyttäjiä on mahdollisesti 

paljon helpompi sitouttaa uuden työkalun käyttöön, kun he ovat alusta lähtien, jo ennen 
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varsinaista koulutusta, päässeet näkemään kuinka toimintoja pystyy heidän tapauksessaan 

hyödyntämään. Tämän pohjalta käyttöönottava organisaatio pystyy paremmin arvioimaan, 

missä toiminnoissa työkalua voisi heidän tapauksessaan olla esimerkiksi 

tarkoituksenmukaisinta pilotoida. 

 

Tällä hetkellä mobiilisovelluksessa ei ole varsinaista kokeiluympäristöä. Toisaalta monet 

vastaajista kokevat testaamisen ja käytön kokeilun hyvänä tapana perehtyä uuden sovelluksen 

toimintoihin, joten pidemmällä aikavälillä kokeiluympäristön mahdollistaminen voisi vastata 

useampaan asiakastarpeeseen. Kokeiluympäristön myötä käyttäjät pystyisivät paitsi 

harjoittelemaan sovelluksen käyttöä, myös mahdollisesti havaitsemaan toimintahäiriöitä. 

Mikäli käyttäjät haluavat nykymallisessa käyttöönottoprosessissa opetella sovelluksen käytön 

kokeilemalla, tulee heidän tehdä tämä varsinaisessa tuotantoympäristössä oikealla datalla. Siten 

virheiden sattuessa tulee heidän olla yhteydessä pääkäyttäjiin, jotka pystyvät mahdollisesti 

käyttäjäoikeuksillaan näitä virheitä korjaamaan. Siten opettelu varsinaisessa testiympäristössä 

tukisi myös varsinaisten pääkäyttäjien työtä vähentäessään heidän kuormitustaan. 

 

Sovelluksen kokeilun ja aktiivisen käytön yhteys toimintahäiriöiden havaitsemiseen on erittäin 

keskeistä toimintavarmuuden ylläpitämisen kannalta. Tätä pystyy mahdollisesti edesauttamaan 

myös testailemalla ja yhdessä opettelemalla, sekä kerratessa käyttöä asiakkaiden kanssa 

yhdessä. Matalan kynnyksen käyttöä puolestaan tukee sovelluksen intuitiivisuus. Siksi olisikin 

tärkeää, mahdollisesti yhdessä käyttäjien kanssa käydä sovelluksen haastavimpia toimintoja 

läpi ja pidemmällä aikavälillä varmistaa tuotekehityksen puolesta intuitiivisuus käytössä. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa tulkitaan työssä havainnoituja tuloksia ja esitetään jatkotoimenpiteet ja 

suositukset, jotta ehdotetut parannukset voidaan toimeenpanna kohdeyrityksessä. 

Ensimmäiseksi tuloksissa arvioidaan onnistuneen mobiiliteknologian käyttöönottoprosessin 

kriteerejä ja vedetään yhteen kyselytutkimusaineiston perusteella havainnoidut hyvän 

käyttöönottoprosessin piirteet. Tämän jälkeen arvioidaan sitä, millä tapaa 

käyttöönottoprosessilla voidaan tukea käyttäjän sitoutumista uuteen teknologiaan. Keskeisiä 

tuloksia tarkastellaan synteesin kautta arvioiden uusien toimenpiteiden vaikutusta 

kokonaiskäyttöönottoprosessiin ja yrityksen oman prosessin parannukset huomioiden.  

 

7.1 Työn keskeiset tulokset  

Työn tavoitteena oli kirjallisuutta ja kerättyä aineistoa hyödyntäen selvittää, millä tavoin 

kohdeyrityksessä voidaan parantaa olemassa olevaa käyttöönottoprosessia vastaamaan 

asiakastarpeisiin ja tukemaan yrityksen sisäisiä toimintatapoja. Kirjallisuuden perusteella 

selvitettiin, millaisia ominaispiirteitä aiempi tutkimus on havainnut käyttöönottoprosesseissa 

ennen kaikkea terveydenhuollon kontekstissa. Tämän tutkimuksen tuloksena selvisikin, että 

yrityksen nykyistä käyttöönottoprosessia parantaen voidaan asiakastarpeisiin vastata aiempaa 

runsaasti paremmin. Parhaimmillaan käyttöönottoprosessilla voidaan tukea uusien käyttäjien 

sitoutuneisuutta järjestelmää kohtaan.  

 

Työn ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä haluttiin selvittää, millainen onnistunut 

mobiiliteknologian käyttöönottoprosessi on terveydenhuollon toimialalla. Tähän 

tutkimuskysymykseen vastausta etsittiin kirjallisuuden ja tutkimusaineiston analysoinnin 

avulla. Kirjallisuuden perusteella selvisi, että onnistunut käyttöönottoprosessi rakentuu 

terveydenhuollon toimialalla usean tekijän ympärille. Tyypillisesti toimijoina ovat 

käyttöönottoa tarjoava yritys, organisaatio johon käyttöönottoa tehdään sekä organisaation 

loppukäyttäjät. Näiden kaikkien toimijoiden tarpeet ovat erilaisia, mutta hyvässä 

käyttöönottoprojektissa kaikkien tarpeen on huomioitu.  

 

Keskeisimpiä hyvän käyttöönottoprosessin kulmakiviä on selvityksen perusteella riittävä 

tiedottaminen ja organisaation tuki. Lisäksi hyvässä käyttöönotossa on huomioitu inhimillisyys 
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tarjoamalla ratkaisuita loppukäyttäjien erilaisiin tapoihin oppia. Henkilökohtaisten piirteiden 

lisäksi vaihteleva työympäristö, kiire ja ympäröivät ihmiset vaikuttavat käyttäjien 

käyttöönottokokemukseen. Myös käyttöönoton taustoittaminen ja hyötyjen esilletuonti voi 

parantaa käyttäjien vastaanottavaisuutta uusia teknologioita kohtaan. Erityisen haitallista 

loppukäyttäjien näkökulmasta on, mikäli uuden teknologian toimintavarmuus ei vakuuta 

käyttöönoton hetkellä.  

 

Niin kirjallisuuden kuin empiriaosuuden perusteella selvisi, että tuki käyttöönottoprosessissa 

on hyvin keskeistä. Tätä tukea pystytään välittämään eri tavoin – esimerkiksi yhteisin 

projektipalaverein, koulutuksin ja yleisesti projektijohdon asiantuntijuuden ja asioita eteenpäin 

vievän otteen välityksellä. Kun nämä asiat huomioidaan jo lähtökohtaisesti, pystytään 

käyttöönotossa keskittymään erityisesti hyvään asiakaskokemukseen ja positiiviseen, 

oppimismyönteiseen uuden opetteluun. 

 

Työn toisessa tutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää, millä tavoin käyttöönottoprosessin 

avulla voidaan tukea käyttäjän sitoutumista uuteen teknologiaan. Selvisi, että positiivisen 

käyttöönottoprosessin kautta loppukäyttäjien on helpompi omaksua uusi teknologia osaksi 

arkea ja siten hyödyntää sitä oikeissa työtilanteissa. Sitä vastoin negatiiviset kokemukset 

käyttöönotosta voivat syödä hyötyä ja vaikuttaa esimerkiksi siihen, etteivät käyttäjät ala 

hyödyntämään teknologiaa, vaikka se olisikin helposti saatavilla. Erityisesti koulutuksilla 

pystytään huomioimaan loppukäyttäjä, mutta toisaalta niiden vaikutus voi olla myös 

negatiivinen, mikäli esimerkiksi johto pakottaa hyödyntämään uutta teknologiaa. Yleisestikin 

onnistumisen kokemukset vakiinnuttavat uuden teknologian asemaa vanhoissa 

työskentelytavoissa. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi huolehtimalla toimintavarmuudesta 

ja tiedottamisesta. 

 

Negatiivisen kokemuksen käyttöönotossa saattaa aiheuttaa esimerkiksi aiheutunut stressi tai 

pelko tehtävänkuvan muutoksesta.  Hyvässä käyttöönottoprosessissa nämä saataisiinkin 

minimoitua. Positiivisen kokemuksen kautta taas käyttäjien keskuudessa sana leviää ja näin 

käyttö leviää organisaatiossa. Positiivista kokemusta voidaan tukea esimerkiksi hyvillä ohjeilla, 

koulutuksilla sekä sitouttamalla käyttäjät mukaan projektiin ottamalla heidän ääni huomioon. 
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Tämän työn kolmannessa tutkimuskysymyksessä puolestaan selvitettiin, millä tavalla nykyistä 

käyttöönottoprosessia voidaan parantaa, jotta se tukisi tulevia käyttöönottoja parhaiten. Tähän 

tutkimuskysymykseen vastattiin työn empiriaosuudessa, jossa kyselytutkimuksen ja 

haastattelun perusteella selvitetystä nykyisestä prosessista poimittiin Quality Function 

Deployment -työkalun ensimmäiseen kierrokseen tekijät, joiden välistä korrelaatiota 

tarkasteltiin. Lisäksi nämä asiakastarpeet priorisoitiin tärkeyden mukaan: tarkastelun myötä 

kriittisimmiksi asiakastarpeiksi nousivat toimintavarmuuden parantaminen, riittävä 

tiedottaminen ja asianmukaiset koulutukset. QFD:n ensimmäisen kierroksen tarkastelun 

perusteella havaittiin, että voimakkaimmin kehitystoimenpiteet kannattaisi kohdistaa 

tiedottamiseen ja koulutusten järjestämiseen, sekä joustavan käytön aloittamisen tukemiseen. 

Vanhaan prosessiin kehitettiin uudet prosessivaiheet, joiden soveltuvuutta asiakastarpeisiin 

arvioitiin puolestaan QFD:n toisessa kierroksessa. Tämän pohjalta pystyttiin vahvistamaan ne 

prosessivaiheet, joihin parantavat toimenpiteet kannattaa kohdistaa ensimmäisenä. Näitä 

tekijöitä olivat prosessiläpikäynnin järjestäminen, koulutuksen järjestäminen sekä 

tiedottamisesta huolehtiminen. 

 

Tämän tarkastelun jälkeen sekä uusia että vanhoja prosessivaiheita tukemaan pohdittiin sopivia 

työkaluja ja keinoja. Kokonaisuudessaan QFD-prosessien tulokset ja työkalujen selvittäminen 

on esitetty taulukossa 7. Taulukkoon on poimittu ne tekijät, joiden nähtiin korreloivan jollain 

tapaa asiakastarpeen toteutumisen kanssa. Nämä tekijät pyrittiin joko säilyttämään sellaisenaan 

uudessa suunnitellussa käyttöönottoprosessissa, tai niitä suunniteltiin parannettavan. Tämän 

lisäksi taulukkoon on poimittu myös ne tekijät, joiden parantamisen nähtiin tukevan 

asiakastarpeen täyttymistä, eli näiden välinen korrelaatio oli jäänyt joko hyvin heikoksi tai että 

niillä ei ollut yhteyttä. Näiden parantaminen arvioidaankin erittäin keskeiseksi 

käyttöönottoprosessin parantamisen kannalta.  

 

Lisäksi taulukossa on koskien kutakin uuden prosessin muutosta kirjattu tätä muutosta tukevat 

konkreettisemmat keinot, jotka pohdinnan perusteella todettiin sopiviksi kutakin 

prosessivaihetta vastaamaan. Keinoja pohdittiin erityisesti niiden muutosten kannalta, joiden 

todettiin olevan vaikuttavimpia uudessa käyttöönottoprosessissa. Tämän vuoksi ideoidut keinot 

kohdistuivat erityisesti tiedottamiseen, koulutuksiin ja käytön opettelun tukemiseen. 

Tiedottamiseen pohdittiin työkaluiksi tiedotepohjia, joiden avulla työmäärä organisaatioissa 
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tässä vähenisi. Tiedotteiden lisäksi suunniteltiin käyttöönoton tueksi eräänlaista check-listaa, 

jossa olisi kuvattuna kaikki käyttöönottoprosessin kannalta keskeiset työvaiheet. Tämä toimisi 

myös hyvänä runkona säännöllisten projektipalavereiden aikana. Keskeinen, kenties pidemmän 

aikavälin työkalu käyttöönottoprosessia tukemaan olisi erillinen testiympäristö, jossa käyttäjät 

voisivat opetella sovelluksen käyttöä.  

 

Keskeisinä uusina työkaluina koulutuksia tukemaan pohdittiin ohjevideoiden tekemistä. Tämä 

mahdollistaa toisaalta ohjeiden skaalautuvuuden, myös joustavamman opettelun käyttäjien 

voidessa palata niihin tarvittaessa. Myös reaaliaikaisten koulutusten mahdollisuus olisi 

olemassa, mutta tähän tulee löytää ensin toimiva simulointityökalu. Videokoulutusten jälkeen 

voitaisi järjestää eräänlainen kysymys-vastaus -sessio. Lisäksi prosessiläpikäynnin 

järjestämistä pidettiin hyvänä tukena moneen prosessivaiheeseen, sillä tässä yhteydessä 

käyttäjät pääsevät näkemään ohjelman käyttöä jo ensimmäisiä kertoja. Toisaalta monet muutkin 

suunnitelluista keinoista tukevat useita käyttöönottoprosessin vaiheita ja siten ne voivat 

hyödyttää käyttöönottoa laajemminkin. 

 

  



97 

 

 

 

Taulukko 7 Käyttöprosessi ja siihen tehtävät parannukset 

Asiakastarve 

Vanha 

käyttöönotto-

prosessi 

Vanhasta 

prosessista 

lisäksi 

Uusi 

käyttöönottoprosessi 
Keinot Lopputulos 

Riittävä 

tiedottaminen 

• Kehotukset tiedottamaan 

• Säännölliset 

projektipalaverit 

• Käyttöohjeiden 

räätälöinti ja jakaminen 

• Tiedottamiseen ei 

varsinaisia pohjia 

• Ei varsinaista 

prosessin 

läpikäyntiä 

 

Organisoitu tapa tiedottaa 

uusia käyttäjiä. 

Tiedottamista 

mahdollistetaan useassa 

prosessivaiheessa 

• Tiedotepankki 

• Prosessiläpikäynti 

• Säännölliset palaverit 

• Koulutukset 

• Edelleen kehotukset 

tiedottamaan 

Tulevilla käyttäjillä on 

käsitys uudesta ohjelmasta, 

jonka käyttöä he tulevat 

opettelemaan. Uusi 

ohjelmisto ei tule heille 

yllätyksenä. 

Asianmukaiset 

koulutukset 

• Säännölliset 

projektipalaverit 

• Käyttöohjeiden 

räätälöinti ja jakaminen 

• Kehotukset tiedottamaan 

• Ei varsinaista 

Mobile-koulutusta 

Yhteiset koulutukset 

toteutettuna. 

Käyttöohjeista tukea 

opetteluun. 

• Videoidut ohjeet 

• Työkalu simulointiin 

• Testailuympäristö 

• Kysymys-vastaus sessio 

 

Käyttäjiä tuetaan uuden 

ohjelmiston opettelussa. 

Koulutukset antavat heille 

perustiedot ohjelman 

käytöstä, minkä jälkeen heillä 

on kyky soveltaa oppimaansa 

itse. 

Enemmän tukea 

käyttöönottoon 

• Säännölliset 

projektipalaverit 

• Käyttöohjeiden 

jakaminen ja määrä 

• Käytön ajan tuki 

• Ei varsinaista 

Mobile-koulutusta 

Koulutusten myötä tuki 

paranee käyttöönoton 

kynnyksellä. 

Tiedotepohjat 

mahdollistavat 

vaikuttavamman ja 

tehokkaamman 

tiedotuksen 

• Järjestetyt koulutukset 

• Ohjepankki 

• Tiedotepankki 

• Kysymys-vastaus sessio 

• Prosessiläpikäynti 

• Säännölliset 

projektipalaverit 

• Check-lista 

Tuettujen toimintamallien 

myötä organisaatioiden 

vastuukäyttäjien rooli voi 

muuttua hieman 

’asiantuntijamaisempaan’ 

suuntaan. Heillä jää aikaa 

hioa prosesseja perusteista 

huolehtimisen sijaan. 

Joustavuus käytön 

aloituksessa 

• Varsinaista koulutusta ei 

ole 

• Käyttöohjeiden 

räätälöidään ja jaetaan 

• Käytönajan tuki 

mahdollistaa 

joustavat 

yhteydenotot 

Kokeiluympäristöllä 

voidaan mahdollistaa 

joustava käytön opettelu. 

• Videoidut koulutukset 

• Ohjepankki 

• Kokeiluympäristön 

mahdollistaminen 

 

Käyttäjät pystyvät 

halutessaan aloittamaan 

sovelluksen käytön omaan 

tahtiin. 

Riittävästi 

käytönaikaista 

tukea 

• Useita erilaisia 

käyttöohjeita 

• Tukea saa yhteyttä 

ottamalla 

• Säännölliset 

projektipalaverit 

Tiedottamalla voidaan 

parantaa aiemmin hyviä 

tapoja. 

• Asiakastuki 

• Ohjepankki 

• Videokoulutukset 

• Pikaohjeet 

Käyttäjät saavat edelleen 

käytönaikaista tukea sekä 

kohdeyritykseltä että entistä 

paremmin opetetuilta 

pääkäyttäjiltä. 

Enemmän 

resursseja 

käyttöönottoon 

• Säännölliset 

projektipalaverit 

 - 

Koulutuksen ja prosessin 

läpikäynnin avulla 

voidaan tukea 

käyttöönottoa tekevää 

organisaatiota 

• Tiedotepankki 

• Prosessin läpikäynti 

• Videokoulutukset 

 

Parannetut prosessit 

mahdollistavat organisaa-

tioiden suuntaavan resurssit 

käyttöönotossa sinne minne 

tarvitsee. 

Kokeilukulttuurin 

mahdollistaminen 

• Ei varsinaista Mobile-

koulutusta 

• Tuotekehitystoiveiden 

kerääminen 

• Käyttöohjeiden 

jakaminen ja räätälöinti 

• Käytönajan tuki 

• Ei varsinaista 

kokeiluympäristöä 

• Prosessia ei käydä 

erityisesti läpi 

projektin aikana 

Kokeiluympäristöllä 

pystytään tukemaan 

kokeilukulttuuria.  

Käytönajan tuki 

mahdollistaa kokeile ja 

erehdy-kulttuurin 

• Kokeiluympäristön 

mahdollistaminen 

• Käytönajan tuki 

• Videoidut ohjeet 

 

Käyttäjille on mahdollistettu 

entistä paremmin käytön 

opettelu. Käyttäjät voivat 

edetä harjoittelussa omaan 

tahtiin yrityksen ja 

erehdyksen kautta. 

Selkeä ohjeistus 

sovelluksen 

mahdollisuuksista 

• Käyttöohjeiden 

räätälöinti ja 

monipuolisuus 

• Kehotukset 

tiedottamaan 

• Käytönajan tuki 

Prosessin läpikäynti  

Käyttöohjeiden 

monipuolisuus tukee 

Tiedotepankista tietoa 

ominaisuuksista 

• Prosessiläpikäynti 

• Ohjepankki 

• Tiedotepankki 

• Useimmin kysytyt 

kysymykset -koonti 

 

Käyttäjät tietävät, mitä 

kaikkea sovelluksella 

pystytään tekemään. 

Matalan kynnyksen 

käyttö 

• Käyttöohjeiden 

jakaminen ja 

monipuolisuus 

 

• Varsinaista 

koulutusta ei ole 

• Ei varsinaista 

kokeiluympäristöä 

Kokeiluympäristön 

mahdollistaminen 

Koulutukset tukevat 

Käyttöohjeista pika-apua 

• Huolellinen 

tiedottaminen 

• Kokeiluympäristö 

• Videoidut ohjeet 

 

Käyttäjille on mahdollistettu 

helppo käytön opettelu ja 

joustava aloittaminen. 

Tarpeeksi aikaa 

käytön opetteluun 

• Kehotukset tiedottamaan 

• Ei varsinaista Mobile-

koulutusta 

• Useiden erilaisten 

käyttöohjeiden 

lukeminen vie aikaa   

Tieto käyttöönotosta 

auttaa valmistautumaan 

ajallisesti 

Kokeiluympäristö 

mahdollistaa joustavan 

opettelun 

• Videoidut ohjeet 

• Ohjepankki 

• Käytönaikainen tuki 

 

Uusien toimintatapojen ja 

työkalujen myötä käyttävät 

pystyvät opettelemaan 

käyttöä silloin kun se 

parhaiten heille itselleen sopii 

ja kun heillä on riittävästi 

aikaa käytettävissä. Lisäksi 

uusien toimintatapojen myötä 

opetteluaikaa vapautuu myös 

muista toiminnoista. 

Toimintavarmuuden 

parantaminen 

• Tuotekehitystoiveiden 

kerääminen 

• Käytönajan tuki 

- 

Tuotekehitystoiveiden 

keräämisen kautta 

parannettava 

Prosessin läpikäynnissä 

voi nousta ongelmakohtia 

esille 

Kokeiluympäristössä 

testaus 

• Prosessiläpikäynti 

• Säännölliset palaverit 

• Kokeiluympäristön 

mahdollistaminen 

 

Sovelluksen 

toimintavarmuutta pystytään 

parantamaan ja 

ongelmatilanteet saadaan 

paikannettua nopeasti. 
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Nykyprosessin kehittäminen on suuri kokonaisuus, joka kannattaa pilkkoa tarpeeksi pieniin, 

inkrementaalisesti tehtäviin parannuksiin. Näitä parannuksia tehdessä on niiden vaikuttavuutta 

tutkittava, jotta muutokset saadaan kohdennettua sinne, missä niiden vaikutus on suurin. 

Käyttöönottoprosessiin liittyy olennaisesti useita eri sidosryhmiä ja siten lukuisia eri 

ammattilaisia, minkä vuoksi synteesi eri asiantuntijoiden näkemyksistä tuottaa tärkeää ja 

monipuolista tietoa kokonaisprosessin kannalta. Tämän työn tarkastelussa ja empiriaosuudessa 

selvisikin, että parhaimmillaan parannettu käyttöönottoprosessi on yhdistelmä uusia 

prosessivaiheita, jotka tukevat toinen toisiaan.  

 

Tämän työn tarkastelun myötä voidaan todeta, että työssä toteutettu empiriaosuuden löydökset 

tukevat kirjallisuudessa esiin nousseita seikkoja: vastaajat arvostavat erityisesti tiedottamista, 

koulutusta ja ajansäästöön johtavia menetelmiä. Toisaalta toteutetun tarkastelun myötä voidaan 

todeta, että käyttöönottoprosessia pystytään parantamaan paljon myös ilman varsinaista 

tuotekehitystä: monet parannettavista asioista liittyvät esimerkiksi käyttöönottoprosessiin 

liittyvään dokumentointiin ja asioiden visualisointitapoihin osana tulevien käyttäjien opettelua. 

Siten keskeisin tarvittava resurssi on aika, mutta monet suunnitellut parannukset johtavat 

lopulta niin ikään ajan säästöön. Jossain määrin voisi siis ajatella, että tämä käytetty resurssi 

maksaa siten itsensä takaisin – ennen kaikkea parantuneen asiakastyytyväisyyden muodossa. 

Toisaalta parannukset asiakastyytyväisyyteen eivät ole ainoita hyötyjä, vaan näiden 

toimenpiteiden kautta pystytään myös organisoimaan yrityksen omia prosesseja ja siten 

helpotettua esimerkiksi perehdytysvaihetta uusille työntekijöille.  

 

 

7.2 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

Työssä oli keskeisenä tavoitteena luoda toimenpidesuosituksia, joiden kautta nykyistä 

käyttöönottoprosessia pystyttäisi parantaa. Edellä on esitelty suunniteltuja prosessiparannuksia, 

joiden myötä käyttöönottoprosessia pystytään viemään paremmalle tasolle. Tässä aliluvussa 

pohditaan tekijöitä, jotka kannattaa ottaa vielä huomioon ennen uusien toimintamallien 

implementointia. Erityisen tärkeää onkin, että ehdotettuja toimintamalleja ei aivan sellaisenaan 

oteta käyttöön, vaan niiden hyötyjä tulee tarkastella kriittisesti suhteessa toteutukseen nähtyyn 

vaivaan. 
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Tässä työssä tarkasteltiin prosessimuutoksia QFD-prosessin kautta, mutta myös varsinaisia 

työkaluja voisi tarkastella Quality Function Deployment-työkalulla toteuttaen kolmannen 

kierroksen työkalulla. Siten olisi mahdollista priorisoida vielä erikseen varsinaiset työkalut ja 

pohtia työkalun avustuksella, mitkä toimenpiteet ovat mahdollisesti vaikuttavimpia ja jotka 

kannattaa siten toteuttaa ensimmäisenä. QFD-prosessia voitaisi myös parantaa muutamin 

keinoin kokonaisuudessaan jatkossa. Synteesi voitaisi tehdä esimerkiksi sellaisissa 

työryhmissä, joissa olisi monipuolinen kokoonpano, sisältäen niin asiakasorganisaatioiden kuin 

yrityksen edustajia. Muutokset prosesseihin saattavat vaatia laajojakin muutoksia 

toimintamalleihin ja nämä muutostarpeet voivat mennä strategisellekin tasolle. Tämän vuoksi 

niiden soveltuvuus tulisikin pohtia kunnolla. 

 

Tässä työssä selvitetyt käyttöönottoprosessiin kohdistuvat suositukset voisivat toimia myös 

muissa kuin mobiilisovelluksen käyttöönotoissa. Keskeisimpänä voidaan todeta, että kyselyssä 

ilmi tulleet tulokset ovat linjassa niiden käyttöönottoprojektin periaatteiden kanssa, joita myös 

kirjallisuus korostaa. Toisaalta yrityksen nykyprosessi monien muiden käyttöönottoprojektien 

näkökulmasta vastaa jo melko hyvin asiakastoiveita, jotka tämän työn selvityksessä saatiin 

ratkaistua. Kuitenkin, esimerkiksi tiedotepankkia voisi hyödyntää myös muissa 

käyttöönottoprojekteissa, samoin kuin check-listaa. Koulutusten videoiminen ei välttämättä aja 

asiaa muissa järjestelmäosa-alueiden käyttöönotoissa, sillä näiden koulutusten sisältö voi 

poiketa organisaatiokohtaisesti hyvin paljon, eivätkä videoinnit siten olisi (organisaatioiden 

välillä) kovinkaan skaalautuvia. Soveltuvuutta muihin käyttöönottoprojekteihin voitaisi 

arvioida vastaavasti myös QFD-prosessin kautta, vaihtamalla nykyprosessin vaiheet tätä 

käyttöönottoa vastaaviksi. 

 

Tässä työssä kerättiin palautetta aiemmista käyttöönottoprosesseista. Etenkin prosessien 

parannuksen jälkeen tulevista käyttöönotoista voitaisi myös kerätä palautetta 

käyttöönottoprosessiin liittyen, jolloin tuloksia pystyttäisi vertaamaan tässä työssä kerättyyn 

aineistoon. Vaikka käyttöönotto on hyvin ainutlaatuinen hetki ja siten se vaihtelee 

organisaatioittain, ovat asiakkaiden toimintaympäristöt hyvin vertailukelpoisia, minkä johdosta 

vertailu olisi mahdollinen, vaikkei tietoa kerättäisi enää samoista organisaatioista uudelleen. 

Palautetta kerätäänkin tyypillisesti itse järjestelmästä, mutta käyttöönottoa ei juurikaan 

reflektoida yhdessä asiakkaan kanssa. Siten systemaattisen palautteenkeruun ja palautteen 
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pohjalta tehtyjen pientenkin muutosten myötä pystytään huolehtimaan toiminnan jatkuvasta 

parantamisesta. 

 

Käytännössä suositellaan, että uusien prosessivaiheiden selvittäminen aloitettaisi sillä, että 

pohdittaisi sopivaa työkalua koulutusten järjestämiseen ja alettaisi tämän jälkeen tekemään 

video-ohjepankkia Mobile-sovelluksen käyttöönoton tueksi. Lisäksi tiedotteiden suunnittelu 

olisi hyvä aloittaa niin ikään, jotta tulevissa käyttöönotoissa nämä olisivat mahdollisesti jo 

jaettavassa muodossa.  

 

 

7.3 Työn luotettavuuden arviointi  

Tässä työssä aineiston tarkastelu toteutettiin pitkälti laadullisesti. Milesin ja Hubermanin (1994) 

mukaan laadullinen tutkimus soveltuu hyvin, kun ilmiöitä tutkitaan niiden omissa 

konteksteissaan. Kuten kvantitatiivisessa tutkimuksessa, on myös laadullisessa tutkimuksessa 

aineiston reliabiliteetin ja validiteetin tarkastelu tärkeää (Miles & Huberman 1994). Kirkin ja 

Millerin (1986) mukaan reliabiliteetilla tarkoitetaan käytännössä sitä, miten usein esitetty 

kysymys ymmärretään samalla tavalla ja validiteetti puolestaan sitä, miten tarkasti annetut 

vastaukset osoittavat oikeaan suuntaan. Laadullisessa tutkimuksessa on arvioitava 

reliabiliteettia kolmen eri tekijän kautta: metodologian reliabiliteetin (ovatko olosuhteet 

sellaiset, että metodi on luotettava ja selkeä), ajallisen reliabiliteetin (ovatko havainnot pysyviä 

eri mittausajankohtina) sekä tulosten reliabiliteetin (tukevatko eri metodein kerätyt havainnot 

toisiaan) avulla. (Kirk & Miller 1986) Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteettia tarkastellessa 

on tarkasteltava paitsi käsittelyä ja analyysia, myös koko tutkimusprosessia (Tanttu & Tanttu, 

2007).  

 

Tässä tutkimuksessa aineistoa kerättiin kahdella tapaa, kyselylomakkeen ja haastattelun 

avustuksella. Kyselytutkimuksen reliabiliteettia tukee se, että vastaajat pystyivät vastaamaan 

anonyymisti kyselyyn. Lisäksi vastausten luotettavuutta tukee se, että vastaajat toimivat 

yrityksen asiakkaina ja näin ollen heidän antamat vastaukset tulevat vaikuttamaan tarjotun 

palvelun laatuun. Näin ollen ongelmakohtien esilletuominen saatettiin nähdä mahdollisuutena, 

ei riskinä ja siten voidaan pitää todennäköisenä, että vastaajat ovat kertoneet todellisen 

näkemyksensä tilanteesta. 
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Ongelmallista vastausten luotettavuuden kannalta on se, että kyselylomakkeella ei voida 

eksplisiittisesti varmentaa sitä, ovatko vastaajat tulkinneet vastausvaihtoehdot samalla tavalla. 

Esimerkiksi ’muutaman kerran viikossa’ voi tarkoitta eri vastaajalle erilaista määrää. Toisaalta 

näitä sudenkuoppia pyrittiin minimoimaan niin, että vastausvaihtoehtoja on useita ja siten ne 

ovat tarpeeksi itseään selittäviä. Lisäksi suurimmassa osassa kysymyksistä tarjottiin 

mahdollisuus täydentää valittua vaihtoehtoa avoimella vastaustavalla. Vastauksia 

analysoitaessa todettiin, että vastausvaihtoehto ’En samaa enkä eri mieltä’ on voinut olla 

vastaajille ongelmallinen, sillä se on voitu tulkita joko ’Ei hyvä eikä huono’-vaihtoehton tai 

sitten kyseisen kysymyksen on voinut tulkita ’En osaa sanoa’ -vastaukseksi. Lisäksi 

huomionarvoista on, että vaikka kyselyn pystyi jättämään kesken ja siten vastaamista pystyi 

jatkamaan myöhemmin, on vastaajien vastaamiseen käytettävissä ollut aika voinut vaihdella 

jopa saman sairaanhoitopiirin sisällä. ’ 

 

Ajallinen reliabiliteetti voidaan arvioida hyväksi, sillä kussakin tarkastelun kohteena olleessa 

organisaatiossa käyttöönotto on ollut jo jonkin aikaa sitten. Näin ollen ajan kulumisen 

keräilyhetkestä tulevaisuuteen ei pitäisi vaikuttaa vastaajien kokemuksiin siitä käyttöönotosta, 

jossa he olivat aikoinaan mukana. Huomioitavaa tosin on, että osasta käyttöönottoja aikaa voi 

olla kulunut enemmän kuin toisista ja näin ollen tämä on voinut vaikuttaa vastaajaan 

muistikuviin käyttöönotosta. Sillä voi olla merkitystä reliabiliteetin kannalta, että kunkin 

organisaation käyttöönotto on toteutettu erilaisissa tilanteissa eri ajankohtina: esimerkiksi 

tämän tutkimuksen tapauksessa ensimmäinen käyttöönotto kesti huomattavasti pidempään, 

kuin siitä seuraava. Tämä voi aiheuttaa vastaajille tiettyä asenteellisuutta.  

 

Validiteetin osalta voidaan todeta, että tutkimus kohdennettiin niille henkilöille, jotka työkalun 

kanssa työskentelevät. Tätä pyrittiin korostamaan esimerkiksi kyselyn saatteessa ja kysymysten 

asettelussa, jossa kysymykset valittiin huolellisesti tausta-aineistoon tutustuen ja 

tutkimuskysymykset huomioiden. Toisaalta kyselyn jakautuminen organisaation oli 

riippuvainen ensimmäisistä vastaanottajista, pääkäyttäjistä, jotka jakoivat puolestaan tätä 

eteenpäin omassa organisaatiossaan, jolloin vastaajien massa on voinut vaihdella paitsi 

laadultaan, myös määrältään organisaatiokohtaisesti. Validiteetin osalta on todettava lisäksi, 

että koska kysely toteutettiin yritykselle, haluttiin samaisessa kyselylomakkeessa tiedustella 
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myös muutamaa asiaa, jotka eivät suoranaisesti liittyneet tutkimuskysymysten teemoihin 

käyttöönotosta: näitä olivat kysymykset tuotekehitystoiveista sekä vastaajien mahdollisuus 

vapaaseen sanaan.  

 

Aineiston otoskoko on suhteellisen pieni. Yleisesti aineisto olisi ollut paras analysoida 

sairaanhoitopiireittäin, jotta pystyttäisi huomioimaan kunkin organisaation yksilöllisyys ja 

käyttöönoton ominaispiirteet, mutta tähän tarkoitukseen otoskoko jäi liian pieneksi, sillä parista 

sairaanhoitopiiristä vastauksia tuli hyvin harvalta vastaajalta. Tästä syystä analyysi on toteutettu 

koko otannalla, sillä jokaisessa sairaanhoitopiirissä yhdistävänä tekijänä on kuitenkin ollut 

Polycon käyttöönottoprosessia vetämässä. Satunnaisissa tarkasteluissa on vertailtu esimerkiksi 

sairaanhoitopiireittäin sekä toisaalta muutamassa tapauksessa pääkäyttäjä-tavallinen käyttäjä -

jaottelulla.  

 

Pienen otoskoon haitat pätevät myös haastatteluun, sillä haastattelun kohteena oli ainoastaan 

yksi henkilö. Toisaalta tämä tulkittiin riittäväksi tämän tutkimuksen kontekstissa, sillä 

asiakasrajapinnassa kyseisiä käyttöönottoja ei yrityksen puolesta ole juurikaan muut henkilöt 

ohjanneet läpi. Haastattelun tarkoituksena oli selvittää nykyprosessi mobiilisovelluksen 

käyttöönoton yhteydessä eikä niinkään projektipäällikön henkilökohtaisia mielipiteitä 

käyttöönoton nykytilanteesta. Tämä huomioituna muotoiltiin haastattelukysymykset. Tuloksia 

haastattelun osalta voitaneen pitää luotettavina tämän tutkimuksen kontekstissa, mutta mikäli 

tuloksia haluttaisi yleistää tulisi otosta laajentaa. 

 

 

7.4 Pohdinta 

Ympäristö, johon yritys tuottaa ratkaisuita on hyvin ainutlaatuinen eikä vastaavanlaisia 

terveydenhuollon taustaprosessien käyttöönottoja ole kirjallisuudessa juurikaan tutkittu 

teknologisten käyttöönottojen kontekstissa. Näin ollen työhön liittyvää kirjallisuutta on 

jouduttu arvioimaan soveltuvuudessa ja siten todellisuus taustatoiminnoissa saattaa poiketa 

tässä työssä esitetystä teoreettisesta viitekehyksestä. 

 

QFD-työkalua hyödynnetään tyypillisesti työryhmissä ja kuten tämän työn 

kirjallisuusosiossakin ilmaistiin, on se verrattain hyvä työkalu yrityksen eri osastojen ja 
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erilaisten taustojen henkilöiden väliseen yhteistyöhön. Tämä QFD-työkalun ulottuvuus jäi tässä 

työssä uupumaan, sillä matriisi täytettiin pääasiassa nojaten työn tekijän tulkintoihin 

kyselytutkimuksessa ja haastatteluissa esiinnousseista teemoista. Näin ollen työkalua voisi 

edistyneemmin hyödyntää erilaisten työpajojen yhteydessä, jolloin esimerkiksi 

asiakastarpeiden prioriteetit voisivat poiketa nykyisestä.  

  

Aineiston keruu sisältää myös omat huomionarvoiset piirteensä ja tätä pohdittiinkin tarkemmin 

työn luotettavuuden arvioinnin yhteydessä. Kyselylomake ja saatekirje lähetettiin kunkin 

sairaanhoitopiirin pääkäyttäjille, mutta tämän jälkeen kyselyn levittäminen sopiville vastaajille 

oli heidän käsissään. Vastaajien määrään ei siten pystynyt juurikaan vaikuttamaan ja näin ollen 

osasta sairaanhoitopiirejä saatiin kehotuksista huolimatta hyvin vähän vastauksia. Lisäksi 

vastaajilla saattoi olla hyvinkin erilaiset tilanteet vastaamisen kannalta ja sen vuoksi osa 

vastauksista voi olla suppeampia kuin toiset. Kyselylomakkeessa oli muutamia termejä, jotka 

eri vastaajat ovat voineet tulkita eri tavalla. Tällainen on esimerkiksi ’koulutus’ – osalle 

vastaajista koulutuksena voidaan pitää esimerkiksi yrityksen tarjoamaa, organisoitua ohjausta, 

osan mielestä taas koulutusta voi olla sellainen toiminta, jonka joku toinen tulkitsee 

opastukseksi. Lisäksi eräs huomioitava asia kyselylomakkeessa on se, että osaan kysymyksistä 

vastaajat pystyivät valita useamman vastauksen ja osa saattoikin käyttää tätä oikeutta enemmän 

kuin toiset, mikä puolestaan voi muuttaa vastausten jakaumaa.  

 

Myös haastatteluaineiston luotettavuudessa on huomioitava erinäisiä tekijöitä. Yrityksen 

puolelta haastateltiin ainoastaan yhtä työntekijää, sillä muulla yrityksen henkilöstöllä ei ollut 

vastaavaa kokemusta asiakasrajapinnassa työskentelystä tämänkaltaisten projektien kanssa. 

Luotettavamman otoksen olisikin siten saanut haastattelemalla mahdollisuuksien mukaan myös 

muuta käyttöönotoissa mukana ollutta yrityksen henkilöstöä.  

 

Työn tuloksia ei kannata hyödyntää vielä sellaisenaan vaan pohdittaessa prosessin uudistamista 

on tarkasteltava myös kunkin uuden toiminnallisuuden kehittämisen työläyttä ja suhteutettava 

sitä aikaansaataviin hyötyihin. Lisäksi esimerkiksi ohjepankin ja tiedotepankin käyttöönotossa 

olisi tarkasteltava kriittisesti ohjeiden ylläpidettävyyttä ja siten huolehdittava siitä, että nämä 

säilyvät ajantasaisina. Tämä vie toki aina työaikaa. 
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Tässä työssä ei tarkasteltu niin paljoa organisaation näkökulmasta käyttöönottoprosessia vaan 

pääpaino oli loppukäyttäjissä eli käyttöönoton mikrotasossa. Mikäli haluttaisi tutkia 

esimerkiksi vaikuttavuutta käyttöönotossa ja uuden teknologian käytössä, kannattaisi 

tarkastelua suunnata mikrotasoa ennemmin organisaatiotason tarkasteluun. Tällaisessa 

tarkastelussa myös kvantitatiivisen tiedon kerääminen ja tutkiminen olisi hyvin tärkeää. 

 

Työ täyttää erään tutkimusaukon tarkastellessa mobiililaitteiden käyttöönottoa 

terveydenhuollon taustaprosesseissa, eli esimerkiksi huollon, varastotyöskentelyn sekä 

apuvälinelainausten parissa.  Empiirisessä tarkastelussa selvisi, että myös terveydenhuollon 

tukitoimintojen käyttöönotossa arvostetaan hyvin pitkälti samoja tekijöitä kuin mitä kirjallisuus 

osoittaa merkittäviksi potilastyötä suoraan tukevien järjestelmien käyttöönotossa.  
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8 YHTEENVETO 

 

Käyttöönoton myötä uusi järjestelmä ottaa ensiaskeleet organisaatiossa. Sen rooli uusien 

käyttäjien sitouttamisessa on merkittävä ja kriittiseksi tämän tekee se, että esimerkiksi 

käyttöönotossa mukanaoleva yritys on tyypillisesti mukana ohi menevän ajanjakson. Toisaalta 

on myös käyttöönottoa hoitavan yrityksen intressi viedä käyttöönotto läpi tehokkaasti ja 

vaikuttavasti – onnistuneen käyttöönottoprojektin myötä käyttöönottanut organisaatio 

pystyykin siten hallinnoimaan ja mahdollisesti levittämään uutta teknologiaa omatoimisesti 

organisaation sisällä jälleen uusille käyttäjille. 

 

Kirjallisesta tarkastelusta selvisi, että onnistunut mobiiliteknologian käyttöönotto nojaa pitkälti 

tiedottamiseen, yhteydenpitoon ja koulutuksen merkitykseen. Lisäksi tuki käyttöönottoon on 

tärkeää niin organisaation sisältä, kuin ulkoisilta sidosryhmiltä. Onnistuneella 

käyttöönottoprosessilla voidaan mahdollistaa uudelle käyttäjäkunnalle matalan kynnyksen 

käyttö ja uuden opettelu. Hyvässä käyttöönottoprosessissa saadaan myös hillittyä 

muutosvastarintaa. Onnistuneen käyttöönottoprojektin kannalta on tärkeää, että menetelmät ja 

työjärjestys ovat kunnossa – siten voidaan keskityttyä käyttöönoton inhimilliseen puoleen ja 

huomioimaan siten paremmin käyttöönoton mikrotaso. Tärkeää on kiinnittää huomiota myös 

itse teknologiaan. Etenkin silloin, kun on kyse potilastyössä hyödynnettävistä työkaluista, on 

kriittistä, että myös käyttäjät tiedostavat sovelluksen olevan turvallinen ja luotettava. 

 

Työn empiirisessä osuudessa tarkasteltiin kohdeyrityksen nykyistä käyttöönottoa suhteessa 

ideaaliin käyttöönottoprosessiin. Kuva hyvästä käyttöönottoprosessista muodostettiin kahta eri 

tekijää yhdistämällä. Ensimmäinen näistä tekijöistä oli kirjallisuuden pohjalta muodostettu 

teoreettinen pohja hyvästä käyttöönottoprosessista. Toinen tekijä oli kerätty tieto 

kohdeyrityksen asiakkaille toteutetusta kyselytutkimuksesta. Kyselytutkimuksen pääpaino oli 

sellaisissa käyttöönotoissa, jotka kohdeyritys oli toteuttanut organisaatioiden kanssa ennen 

tämän diplomityön tekemistä. Lisäksi kohdeyrityksessä toteutettiin haastattelu, jonka pohjalta 

pystyttiin toteamaan nykyisen käyttöönoton ominaispiirteet.  

 

Kyselytutkimuksen tarkastelun pohjalta selvisi, että käyttäjät toivovat käyttöönotolta eniten 

hyvää tiedottamista, koulutuksia ja aikaa säästäviä toimenpiteitä. Lisäksi tärkeänä pidettiin 
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käyttöönotossa saatavaa tukea, mutta toisaalta myös sitä, että käytön voi aloittaa joustavasti. 

Joustavan käytön puolesta puhuivat käyttäjien toiveet matalan kynnyksen käytöstä ja kokeilun 

ja testailun mahdollisuudesta. Merkittävä tekijä käyttäjille on myös sovelluksen 

toimintavarmuus. 

 

Tässä työssä hyödynnettiin metodologisesti Quality Function Deployment -työkalua peilatessa 

käyttöönottoprosessin nykytilaa suhteessa aineiston keruusta saatuihin tuloksiin. Kyseisen 

tarkastelun pohjalta selvisi, että nykyprosessi vastaa kokonaisuutena kohtuullisesti 

asiakastarpeeseen tuen määrästä ja riittävästä tiedottamaan. Yrityksen ratkaisuista taas 

käytönajan tuki on hyvällä tasolla ja tämän vaikutus näkyy myös käyttöönottoprosessissa. Sitä 

vastoin tarkastelussa todettiin, että nykyprosessi ei vastaa kokonaisuutena vielä täysin 

käyttäjien tarpeeseen koulutusten ja riittävän tiedottamisen suhteen. Lisäksi 

prosessiläpikäynnin puute haastaa käyttöönottoprosessin soveltuvuutta asiakastarpeisiin 

nähden. Tämän analyysin pohjalta päätettiin kohdistaa käyttöönottoprosessin parannukset 

koulutuksiin, tiedottamiseen, prosessiläpikäyntiin ja parantamaan yleisesti käyttöönoton tukea. 

 

Tämän jälkeen QFD-työkalua hyödynnettiin työssä toistamiseen arvioidessa kehitetyn 

käyttöönottoprosessin soveltuvuutta asiakastarpeisiin. Kyseisen tarkastelun pohjalta selvisi, 

että uudistettu käyttöönottoprosessi kasvattaa kokonaiskäyttöönoton soveltuvuutta 

asiakastarpeisiin nähden voimakkaasti. Yksittäisten muutosten osalta vaikutukset olivat 

erityisen suuria asiakastarpeisiin riittävästä tiedottamisesta, asianmukaisista koulutuksista ja 

suuremmasta tuesta käyttöönotossa. Lisäksi uusi ratkaisu mahdollistaisi paremmin 

kokeilukulttuuria. Suurimmat uuden käyttöönottoprosessin vaikutukset ovat 

prosessiläpikäynnillä, koulutuksella ja tiedotteilla. Lisäksi käyttöohjeiden monipuolisuus tukee 

asiakastarpeita kokonaisuudessaan. Tarkastelun perusteella voitiinkin todeta, että 

käyttöönottoprosessiin toteutettavat muutokset kannattaa toteuttaa ensisijaisesti juuri 

koulutuksiin, tiedottamiseen ja prosessiläpikäyntiin, sillä näiden vaikutus aiempaan prosessiin 

nähden on kaikkein suurin. Todettiin, että näihin prosessimuutoksiin pystytään parhaiten 

vaikuttamaan esimerkiksi toteuttamalla tiedote- ja ohjepankki, varaamalla projektipalaveri joka 

keskittyy prosessin läpikäyntiin sekä tutkimalla mahdollisuuksia simuloida sovelluksen käyttöä 

videon välityksellä. Tämän myötä esimerkiksi koulutuksia pystyttäisi videoimaan, mikä 

puolestaan tukisi sitä, että käyttäjät voisivat hyödyntää ohjevideoita omaan tahtiin. 
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Tutkimuksesta on havaittavissa, että myös kohdeyrityksen kontekstissa pätevät 

käyttöönottoprojekteissa samat periaatteet kuin mitä kirjallisuuskin painottaa. Järjestelmällisten 

mobiiliteknologian käyttöönoton menetelmien avulla pystytäänkin siten helpottamaan 

kohdeorganisaation työtä vaativan käyttöönoton äärellä, mutta myös projektoimaan itse 

yrityksen toimintaa. Tämä työ tarjoaakin erään mahdollisen tavan arvioida toiminnan 

soveltuvuutta asiakastarpeisiin nähden ja mahdollistaa siten yrityksen saavuttamaan strategian 

mukaiset tavoitteet asiakastarpeiden täyttämisessä. 
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Muistutus 22.2.2021 

 
Hei!   

  

Suuret kiitokset kaikille tähän mennessä vastauksensa antaneille! Olisi hienoa saada vielä näkemyksiä 
Effector Mobilen käyttöönotosta myös heiltä jotka eivät ole vielä kyselyyn vastanneet. 

 

Kyselyn vastausaika jatkuu perjantaihin 5.3. asti. Mikäli siis ette ole vielä vastanneet, vastaattehan siis 

kyseiseen päivämäärään mennessä. Kiitos!  
  

Kyselyn saatekirje ja aiemman viestin info on alla. 

 
Lämpimät kiitokset ja hyvää kevättä!  

 

Ystävällisin terveisin 

 
Ida Mäkelä  

 

Polycon  
 

 

------------- 
 

Toteutan kyselyn koskien Effector Mobilen käyttöönottoa osana lopputyötäni Lappeenrannan-Lahden 

teknillisessä yliopistossa.   

 
Pyydänkin Teitä vastaamaan kyselyyn ja antamaan arvokkaan näkemyksenne koskien Effector 

Mobilen käyttöönottoa ja sovelluksen käyttöä. Kysely tarjoaa teille oivan tilaisuuden vaikuttaa tuleviin 

käyttöönottoprosesseihin ja auttaa Polyconia kehittämään toimintaansa.  
 

Mikäli mahdollista, toivoisin, että jakaisitte kyselyä esimerkiksi alla olevan saatteen kanssa Effector 

Mobilea käyttäville henkilöille: mitä kattavamman näkemyksen saamme eri henkilöiltä, sitä paremmin 
pystymme toimintaamme kehittämään. Saatteen ja linkin kyselyyn löydätte tämän viestin alta. 

 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Toivomme vastaustanne mahdollisimman pian, 

kuitenkin viimeistään perjantaina 5.3.2021. Kyselyssä on kaksi pakollista kysymystä (kyselyn alussa). 
On kuitenkin toivottavaa, että vastaatte kaikkiin kysymyksiin sillä tarkkuudella, millä pystytte. 

 

Osoitattehan mahdolliset kysymykset Ida Mäkelälle (ida.makela@polycon.fi). 
 

Kyselyyn pääsette tästä (linkin takaa aukeaa saate, jossa on linkki itse kyselyyn): 

https://link.webropolsurveys.com/w/effector-mobile-kysely-2021 

 
------------------------------------------------ 

Saate, jota voitte käyttää sellaisenaan tai myös muokata halutessanne, jakaessanne kyselyä eteenpäin 

mahdollisille vastaajille: 
 

Kysely koskien Effector Mobilen käyttöönottoa  

  
Teitä pyydetään vastaamaan Polyconin tuottamaan kyselyyn ja antamaan arvokkaan näkemyksenne 

koskien Effector Mobilen käyttöönottoa ja sovelluksen käyttöä. Kysely tarjoaa oivan tilaisuuden 

mailto:ida.makela@polycon.fi
https://link.webropolsurveys.com/w/effector-mobile-kysely-2021
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vaikuttaa tuleviin Effector -liitännäisiin käyttöönottoprosesseihin ja siten auttaa Polyconia kehittämään 

toimintaansa.  

 
Kysely on lähetetty myös muille Effector Mobilea käyttäville organisaatioille ja näin ollen näkemyksiä 

pyritään saamaan erilaisissa työtehtävissä Effector Mobilen parissa työskenteleviltä henkilöiltä.  

 
Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan ryhmätasolla eikä yksittäistä 

vastaajaa ole mahdollista tunnistaa. Kyselyn tuloksia tullaan raportoimaan diplomityössä ja 

hyödyntämään Polyconin toiminnan kehittämisessä. Mikäli haluatte antaa yhteystietonne, voitte tehdä 

sen kyselyn lopussa ja näin osallistua S-ryhmän lahjakortin arvontaan. Mikäli annatte yhteystietonne, 
niitä ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin arvonnan suorittamiseen. 

 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Vastauksia toivotaan mahdollisimman pian, 
kuitenkin viimeistään perjantaina 5.3.2021.  

 

Osoitattehan mahdolliset kysymykset Ida Mäkelälle (ida.makela@polycon.fi)  

  
Kyselyyn pääsette oheisen linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/w/effector-mobile-kysely-

2021  

 

 

Muistutus 2.3.2021 

Hei!   

  

Suuret kiitokset tähän mennessä kaikille vastauksensa antaneille! Muistutan vielä kerran 
mahdollisuudesta osallistua kyselyyn, sillä vastausaika jatkuu vielä tämän viikon perjantaihin eli 5.3. 

asti. Mikäli siis ette ole vielä vastanneet, vastaattehan siis kyseiseen päivämäärään mennessä.  

 

Vastauksia on tullut jo ihan hyvä määrä, mutta olisi hienoa saada vielä näkemyksiä Effector Mobilen 
käyttöönotosta myös heiltä, jotka eivät ole vielä kyselyyn vastanneet. Niille, jotka ovat jo vastanneet 

kyselyyn, esitän suuret kiitokset! 

 
Tämä on viimeinen muistutus aiheesta.  

  

Kyselyn saatekirje ja aiemman viestin info on alla. 
 

Oikein aurinkoista kevättä ja suuret kiitokset!  

 

Ystävällisin terveisin, 
 

Ida Mäkelä 

 
Polycon 
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Kyselyn aloitussivu: 
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Haastattelukysymykset 

1. Millä tavalla tyypillinen Mobilen käyttöönottoprosessi menee? 

2. Millä tavalla asiakasta tiedotettiin? 

3. Mitä kanavia tiedottamisessa on hyödynnetty? 

4. Millä tavalla asiakas koulutetaan Mobilen käyttöön? 

5. Oletko tietoinen, millä tavalla asiakkaat kouluttaa työntekijöitä omassa 

organisaatiossaan? 

6. Minkälaista materiaalia käyttäjille jaetaan perehdytyksen yhteydessä? 

7. Minkälaisista asioista käyttäjät ovat yleensä käyttöönoton yhteydessä 

yhteyksissä? 

8. Millä tavalla asiakasta tuetaan käyttöönotossa? 

9. Missä yhteydessä asiakkaalta tiedustellaan, että miten käyttö on sujunut? 

10. Millä tavalla asiakkaalta kerätään tuotekehitystoiveita? 

11. Mitä toiveita palvelupäällikkönä olisi käyttöönottoprosessiin? Millä tavalla 

yritys voisi tukea yrityksen omaa tekijää Mobilen käyttöönottoprosessissa? 

12. Miten tietoisia olemme asiakkaan käyttötapauksista? 
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