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Yhteenveto

Terveydenhuollon digitaalisiin ratkaisuihin nojaava liiketoiminta edellyttää näyttöä 
ratkaisujen vaikuttavuudesta.

Digitaalisten ratkaisujen vaikuttavuuden osoittaminen on polttava puheenaihe kasvavilla 
terveysteknologiamarkkinoilla. Yritysten on osoitettava tuotteidensa kustannustehokkuus ja laatu. 
Digitaalisten terveysteknologioiden vaikutusketjut voivat kuitenkin olla monimutkaisia ja syntyä 
usean toimijan yhteistyössä. Sekä tuottaja- että tarjoajapuolen toimijoilla on tarve yhtenäisille 
työkaluille, joilla monimutkaisten vaikutusketjujen tuottamaa vaikuttavuutta voitaisiin arvioida.

Tähän tarpeeseen Business Finland ja Aalto-yliopiston HEMA-instituutti organisoivat 
tutkimusyhteisön, johon kuuluivat terveydenhuollon digitaalisen palveluliiketoiminnan 
innovatiivisimmat toimijat: Klinik Healthcare Solutions Oy, Kaiku Health Oy, Kustannus Oy 
Duodecim, NewIcon Oy, CGI Suomi Oy, Lääketietokeskus Oy, HUS Helsingin yliopistollinen 
sairaala ja Telia Finland Oyj.

DiRVa-hankkeen tutkimus vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Miten kerrytetään näyttöä terveydenhuollon digitaalisten ratkaisujen vaikuttavuudesta?

Miten yritykset voivat hyödyntää vaikuttavuusnäyttöä liiketoiminnassaan?

Hankkeessa tutkitut digitaaliset ratkaisut vähensivät hoitokustannuksia, paransivat 
hoitohenkilöstön työajan suunnittelua ja mahdollistivat entistä yksilöllisemmän hoidon ilman 
merkittäviä lisäkustannuksia. Klinik Healthcare Solutionsin kehittämä Klinik Pro -työkalu toi 14 
prosentin säästön potilaan keskimääräisiin palvelukustannuksiin tehostamalla hoitoonohjausta 
ja kohdistamalla enemmän työaikaa varsinaiseen potilastyöhön. Kustannus Oy Duodecimin 
verkkokoulutus osoittautui edullisimmaksi vaihtoehdoksi haavanhoidon koulutuksen 
järjestämisessä. Lääketietokeskuksen Tukimateriaalit-osion koettiin olevan käytettävyydeltään 
hyvä ja säästävän työaikaa muihin tietolähteisiin verrattuna. NewIconin varastorobotin parempi 
keräilytarkkuus on vähentänyt potilasvaaratapahtumia ja vapauttanut henkilöstöä logistisista 
tehtävistä osastofarmasian tehtäviin.

Yrityksistä saadut kokemukset yhtenäistettiin PROVE-IT-malliksi, jonka avulla yritykset voivat 
arvioida ja kommunikoida digitaalisten ratkaisujensa vaikuttavuutta.



Terveydenhuollon digitaalisiin 
ratkaisuihin nojaava 

liiketoiminta edellyttää 
näyttöä ratkaisujen 
vaikuttavuudesta.
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Yhteenveto tutkittujen digitaalisten ratkaisujen 
tuloksista

Klinik Healthcare Solutions Oy

Erityishuomio
Jos kaikkien potilaiden 
hoitopolku olisi alkanut Klinik 
Pron kautta, Myyrmäen 
terveysasema olisi saavuttanut 
laskennallisesti yli 500 000 
euron säästöt tutkimusjakson 
aikana.

Tulokset
Viiden kuukauden tutkimusjaksolla Klinik Pro toi 14% säästön 
keskimääräisiin palvelukustannuksiin, mikä tarkoittaa 31 euron 
kustannussäästöjä potilasta kohti. Henkilökohtaiset kontaktit ja 
puhelut korvautuivat hoitajien digitaalisilla toimilla vapauttaen 
aikaa muuhun potilastyöhön.

Palvelu
Klinik Pro on tekoälyyn pohjautuva asiointi- ja hoitoon-
ohjausjärjestelmä. Ensimmäisen viiden käyttökuukauden 
aikana 4% potilaista käytti Klinik Pro -tekoälytyökalua verkossa, 
muut potilaat hakeutuivat hoitoon entiseen tapaan puhelimitse 
tai käymällä. 

Käyttäjät
Vantaan Myyrmäen terveysaseman henkilökunta ja asiakkaat

Kaiku Health Oy

Erityishuomio
Gynonkologiset syöpäpotilaat 
hyötyvät Kaiku Healthista 
erityisesti hoitojen jälkeisessä 
oireperusteisessa seurannassa, 
jonka aikana terveydenhuollon 
henkilökuntaa ei tavata 
rutiininomaisesti.

Tulokset
Henkilökunnan näkökulmasta työn suunnittelu ja kysynnän 
hallinta paranivat ja resurssit voitiin kohdistaa oikealle 
palvelutasolle. Puhelinajat ja poliklinikkakäynnit tapahtuvat 
annettuina aikoina, mutta Kaikun avulla tehtävä työ voidaan 
ajoittaa joustavasti. Potilaan kannalta olennaisiksi mekanismeiksi 
tunnistettiin palvelujen saavutettavuus ja osallisuus omassa 
hoidossa.

Palvelu
Kaiku Health on syöpäpotilaille suunniteltu digitaalinen 
sovellus, jonka välityksellä potilaat voivat täyttää oire- ja 
elämänlaatukyselyjä ja ottaa yhteyttä hoitohenkilökuntaan. 

Käyttäjät
Turun yliopistollisen keskussairaalan naistentautien 
erikoisgynekologian poliklinikan henkilökunta ja 
seurantapotilaat.
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Kustannus Oy Duodecim

Erityishuomio
Verkkokoulutus säästää 
kustannuksia ja yhdistettynä 
lähiopetukseen antaa parhaat 
oppimistulokset.  

Tulokset
Verkkokoulutus osoittautui huomattavasti 
edullisemmaksi kuin lähiopetus. Pelkän 
verkkokoulutuksen käyneiden oppimistulokset 
olivat hieman paremmat kuin pelkkään 
lähiopetukseen osallistuneiden. Parhaat tulokset 
saavuttivat sekä verkkokoulutukseen että 
lähiopetukseen osallistuneet.

Palvelu
”Haavojen ABC” on yksi Kustannus Oy 
Duodecimin Oppiportin tuottamasta kolmesta 
haavanhoidon verkkokurssista. Näiden 
verkkokurssien oppimistuloksia ja kustannuksia 
verrattiin vastaavaan luokkahuoneessa 
järjestettävään haavanhoidon lähikoulutukseen 
käyttäen ”Haavojen ABC” -kurssin osaamista 
mittaavaa testiä oppimistulosten vertailussa.

Käyttäjät
Terveydenhuollon ammattilaiset Kainuun sotessa

Lääketietokeskus Oy & HUS

Erityishuomio
Hyvin tuotteistetulla 
lääketiedolla voidaan 
säästää tietojen etsimiseen 
kuluvaa työaikaa ja parantaa 
lääkitysturvallisuutta.

Tulokset
Tukimateriaalit-osion arvioitiin säästävän työaikaa 
muihin tietolähteisiin verrattuna. Palvelu koettiin 
hyödylliseksi ja käyttäjäystävälliseksi.  

Palvelu
Lääketietokeskuksen Hoitotyön Pharmaca 
Fennica® -verkkopalvelun uusi Tukimateriaalit-
osio mahdollistaa erilaisten lääketieto-oppaiden, 
kuten potilasohjeiden ja pistosoppaiden, 
välittämisen ajantasaisesti hoitajille digitaalisessa 
muodossa.

Käyttäjät
HUS:n sairaanhoitajat ja HUS Apteekin 
henkilökunta
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NewIcon Oy & HUS Apteekki

Erityishuomio
Varastoautomaatin parempi 
keräilytarkkuus on vähentänyt 
potilasvaaratapahtumia. 

Tulokset
Varastoautomaatti saavutti kilpailutuksessa määritellyt 
kapasiteettitavoitearvot ja tutkimuksessa arvioitiin investoinnin 
takaisinmaksuajaksi alle yhdeksän vuotta. Yksittäisen 
lääkepakkauksen käsittelyyn käytetty työaika väheni, mikä 
on pienentänyt lääketoimituksen kokonaiskustannuksia, 
erityisesti henkilöstökustannuksia. Tehostuneiden toimitusten 
ansiosta lääketoimituksen farmaseuttista työpanosta on voitu 
siirtää kliiniseen farmasiaan.

Palvelu
NewIconin Mega-Fixu-varastoautomaatin avulla HUS 
Apteekin ja Helsingin kaupungin sairaala-apteekin toiminnot 
voitiin yhdistää. 

Käyttäjät
HUS Apteekin henkilökunta

CGI Suomi Oy

Erityishuomio
Virtuaalinen Opaali-järjestelmä 
on sairaalalle perinteistä 
älylääkekaappi-investointia 
edullisempi ratkaisu.

Tulokset
Kaikki kyselyyn vastanneet sairaanhoitajat kokivat, että 
osaston lääkelogistiikkaan kuluva aika on vähentynyt apteekin 
logistiikkapalvelun myötä ja tämä aika on voitu käyttää 
potilastyöhön. Lääkkeiden saatavuus, käyttökelpoisuus ja 
järjestys osastolla on parantunut. 

Palvelu
Opaali on CGI Suomen uusi virtuaalinen älylääkekaappi, joka 
vaikuttaa  sairaanhoitajien lääketyötehtäviin.  

Käyttäjät
Vaasan keskussairaalan lääketyötehtäviä tekevät 
sairaanhoitajat ja Vaasan sairaala-apteekin työntekijät
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1. Haasteena digitaalisten ratkaisujen vaikuttavuuden 
osoittaminen

1.1 DiRVa-hankkeen tausta ja tavoitteet
Kansainvälisen terveyspoliittisen keskustelun avainsana on vaikuttavuus (value-based care). 
Tällä tarkoitetaan toteutuneiden terveysvaikutusten suhdetta kertyneisiin kustannuksiin 
(health outcomes per dollar spent). Sosiaali- ja terveydenhuollon (Sote) kustannusten kasvu 
matalan talouskasvun olosuhteissa pakottaa valtioita, rahoittajia ja palvelutuottajia vaatimaan 
vaikuttavuutta: miten paljon terveyttä rahalla saa? Jokainen Sote-alalla toimiva tai sille pyrkivä 
yritys joutuu vastaamaan kysymykseen. Tämä koskee erityisesti tämän tutkimuksen tarkastelussa 
olevia uusia digitaalisia ratkaisuja tarjoavia terveysteknologiayrityksiä. Näytön puute tai sen 
heikkous estää potentiaalisia innovaatioita leviämästä ja yrityksiä kansainvälistymästä. Yritykset 
tarvitsevat tehokkaita ja uskottavia menetelmiä vaikuttavuuden osoittamiseen ja arviointiin.

Innovaatioiden vaikuttavuuden osoittaminen terveysteknologian toimialalla on haastavampaa 
kuin lääketeollisuudessa, jossa vaikutusten mittaamisella ja arvioinnilla on tarkat säännöt ja pitkät 
perinteet. Terveydenhuollon digitaalinen palveluteollisuus kaipaa vastaavanlaisia työkaluja. 
Digitaaliset ratkaisut ovat interventioina erilaisia kuin lääkkeet. Ne keräävät, analysoivat ja tulostavat 
tietoa, jonka tulisi vaikuttaa organisaatioihin, prosesseihin ja terveyskäyttäytymiseen, mutta myös 
potilas-lääkäri -suhteeseen sekä kysynnän muodostumiseen. Siinä missä lääke vaikuttaa ihmisen 
bio-mekaanis-fysiologiseen järjestelmään, digitaalinen ratkaisu vaikuttaa palvelutuotannon sosio-
tekno-ekonomiseen järjestelmään.

DiRVa-hankkeen tutkimuskysymys: 
Minkälaisella näytöllä osoitetaan 

terveydenhuollon digitaalisten ratkaisujen 
vaikuttavuus?

1.2 Terveysteknologian arviointi ja arkivaikuttavuus
Terveydenhuollon menetelmien arviointi (HTA, Health Technology Assessment) on 
terveystaloustieteeseen nojautuva menettelytapa, jolla arvioidaan terveysteknologian – lääke, laite, 
toimenpide, oirearvio tai hoitostrategia – vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin ja kustannuksiin. 
HTA-tutkimuksessa kysytään ”Ovatko teknologian tuottamat hyödyt sen käyttämien resurssien ja 
mahdollisten kielteisten vaikutusten arvoisia?” 

Terveydenhuollossa näytön asteista on luotu erilaisia suosituksia. Korkeinta näytön astetta 
tuotetaan satunnaistetuilla ja sokkoutetuilla vertailukokeilla (RCT), systemaattisilla katsauksilla ja 
meta-analyyseillä. Nämä menetelmät tuottavat tarkkaa ja tilastollisesti luotettavaa tietoa, jonka 
soveltaminen arkielämässä ei kuitenkaan ole ongelmatonta. 
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Tutkimuksessa analysoitiin erilaisten digitaalisten hoitointerventioiden vaikuttavuutta 
luonnollisessa ympäristössä. Monivaiheisissa ja pitkäaikaisissa hoitoketjuissa on paljon 
variaatiota, jota ei ole mielekästä suodattaa pois, vaan yrittää ymmärtää ja kartoittaa tilannetta 
tarkemmin.  Terhakka tutkija ei luovuta luonnollisen variaation edessä vaan pyrkii selvittämään 
tilanteiden luonnetta ja säännönmukaisuuksia.
Tutkimuksessa sovellettiin realistisen interventio- ja evaluaatiotutkimuksen  CIMO -mallia: 
konteksti, interventio, mekanismi, vaikutus (context, intervention, mechanism, outcome).

Konteksti

Interventio VaikutuksetMekanismi

RCT -asetelmat yleensä etsivät näyttöä selvästi rajattujen interventioiden vaikutuksista selvästi 
rajatuissa konteksteissa. Tarkkojen tutkimusprotokollien heikkous on, että niiden tuottamat 
tulokset eivät välttämättä päde eri konteksteissa, eivätkä tulokset ole olennaisia systeemisten 
innovaatioiden ja niiden implementoinnin tarkastelunäkökulmasta. Lisäksi RCT-kokeet ovat kalliita 
suorittaa, vievät aikaa ja hidastavat iteratiivisia innovaatioprosesseja.

Teknologian tulisi toimia sekä teoriassa että käytännössä. Teorian tulee selittää, millä 
mekanismeilla vaikutus syntyy. Teorian avulla teknologian kehittäminen nopeutuu, koska 
voidaan siirtyä yritys-erehdys-maailmasta päättelyyn ja simulointiin. Käytännön toimivuus 
eli arkivaikuttavuus vahvistetaan keräämällä ja analysoimalla käyttökokemuksia todetuista 
terveysvaikutuksista suhteessa kertyneisiin kustannuksiin luonnollisessa käyttöympäristössä. Sen 
toteaminen edellyttää kaikkia mahdollisia tiedon tuottamisen muotoja, kuten kliininen kokemus, 
tutkimusnäyttö, jatkuva sisäinen laadunarviointi, potilaan toiveet, vertaisarviointi (benchmarking) 
ja kansallisten rekisteriaineistojen analyysi.

Arvioinnissa katsotaan vaikutuksen vahvuutta ja sen yleistettävyyttä. Tässä hankkeessa 
tarkasteltiin ensisijaisesti näytön vahvuutta, koska se voidaan todeta jo tapaustutkimuksissa 
ja perustella teoreettisesti. Yleistettävyyden osoittaminen vaatii laajan asennuskannan ja vie 
aikaa. Yritykset tarvitsevat alustavaa näyttöä soveltuvuudesta (proof of concept) asiakkailleen, 
rahoittajilleen ja viranomaisille päästäkseen käyntiin. Sikäli kun teknologia ja sen käyttökonteksti ovat 
riittävän täsmällisesti mallinnettuja, konseptuaalisesti uskottavia argumentteja vaikuttavuudesta 
voidaan tuottaa ennen pilotointia. Niitä voidaan testata niitä käyttöönoton aikana ja räätälöidä 
teknologia sopimaan erilaisiin konteksteihin. Käytön vakiintuessa arkivaikuttavuus voidaan 
osoittaa ennen-jälkeen-asetelmalla tai vertaamalla samaa palvelua tuottaviin toimijoihin.

1.3 Tutkimusmenetelmät

CIMO-mallin visualisointi
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Oikea aika: Toimenpiteet käynnistetään sairausepisodin optimaalisessa kohdassa, ei liian myöhään, 

mutta ei myöskään liian aikaisin. Tämä asettaa haasteita järjestelmille, jotka monitoroivat potilaita ja 

koordinoivat prosesseja.

Oikea taso: Hoitoa annetaan alimmalla riittävällä erikoistumistasolla, jotta vältetään ylihoitoa. Tämä 

asettaa haasteita järjestelmille, jotka allokoivat resursseja.

Integraatio: Potilaan kaikki tieto on käytettävissä, kun tehdään diagnoosi ja laaditaan 

hoitosuunnitelma, johon integroidaan kaikki tarvittavat toimet. Tämä asettaa haasteita potilastieto- 

ja toiminnanohjausjärjestelmille.

Koordinaatio ja prosessien ohjattavuus: Hoito- ja tukiprosessit standardoidaan tai 

yhdenmukaistetaan, poistetaan hukkaa ja käytetään kapasiteettia tehokkaasti. Tämä asettaa 

haasteita tiloille, laitteille, automaatiolle ja toiminnanohjausjärjestelmille.

Näyttöön perustuva lääketiede: Vältetään turhia tai haitallisia toimenpiteitä. Tämä asettaa 

haasteita päätöksenteon tukijärjestelmille.

Kysynnän hallinta: Ennalta ehkäisevä terveysvalistus, omavastuu, kroonisten potilaiden 

monitorointi, saatavuus, potilaiden ryhmittely ja ohjaus oikeaan palvelukanavaan. Tämä asettaa 

haasteita tekoälyyn pohjautuville seuranta-, hälytys-, luokittelu- ja ohjausjärjestelmille.

Terveyden yhteistuotanto (co-creation of health): Potilas voimaannutetaan osallistumaan 

aktiivisesti omaan hoitoonsa.

Tutkimuskohteen oletetaan koostuvan kontekstista (C), siinä esiintyvistä mekanismeista (M) 
sekä vaikutuksista (outcome, O). Kun CMO -konfiguraatio on tunnistettu, voidaan tarkastella, 
mitä jokin interventio (I) saa aikaan. Mekanismi aiheuttaa vaikutuksen, mutta konteksti vaikuttaa 
mekanismeihin. Samat mekanismit saattavat eri organisaatioissa johtaa erilaisiin lopputulemiin ja 
samassa organisaatiossa voi olla useita eri mekanismeja.

Terveydenhuoltojärjestelmän vaikuttavuus tarkoittaa aikaansaatujen terveysvaikutusten suhdetta 
kokonaiskustannuksiin. Tutkimusten perusteella seuraavien mekanismien on todettu olevan 
yhteydessä vaikuttavuuden syntymiseen:

Terveysvaikutukset ovat viime kädessä potilaan terveydentila ja toimintakyky. Näihin ei 
teknologian vaikuttavuustutkimus voi ottaa kantaa, vaan ne määräytyvät kliinisistä sisällöistä. 
Vaikutuksiin on kuitenkin luettava joukko pehmeitä tekijöitä, kuten potilaan kokemus, erityisesti 
huoli hoitoon pääsystä. Kuten kaikilla palvelualoilla, myös terveydenhuollossa henkilöstön 
tyytyväisyys vaikuttaa asiakkaiden tyytyväisyyteen.
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Tutkimuksen aikana tutkimuskohteena olleet organisaatiot muokkasivat toimintaansa 
jo alustavan tutkimusnäytön perusteella. Tällainen tutkimuksen aikainen kehittäminen 
on iteratiivisen käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tutkimuskäytäntöjen mukaista , mutta 
rajanveto ennen-jälkeen-koeasetelmissa sumenee. Hankkeen aineisto koostui yritysten 
kvantitatiivisista aineistoista, rekisteritiedoista ja laadullisesta haastattelu- ja havaintodatasta. 
Haastatteluilla pyrittiin mahdollisimman tarkasti kuvaamaan tutkittavien ilmiöiden konteksti 
ja tunnistamaan mekanismeja, joilla kontekstissa saavutetaan tutkittuja vaikutuksia. Yritysten 
ja asiakasorganisaatioiden rekistereistä kerätty strukturoitu aineisto mahdollisti kontekstin ja 
vaikutusten määrällisen arvioinnin tilastollisten menetelmien avulla.

Konteksti

Interventio

Mekanismi
Vaikutus
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2. Tapaustutkimusten tuloksia

Klinik Healthcare Solutions Oy

Digitaalisen ratkaisun kuvaus: Klinik Pro on 

tekoälyyn pohjautuva asiointityökalu ja potilasvirtojen 

hallintajärjestelmä. Työkalun avulla potilaat voivat 

välittää tietoa oireistaan, minkä perusteella tekoäly 

antaa potilaan vaivoista alustavan arvion ja määrittää 

hoidon kiireellisyystason. Päivystyksellistä hoitoa 

todennäköisesti tarvitsevia potilaita kehotetaan 

ottamaan välittömästi yhteyttä hätänumeroon tai 

päivystykseen. Vähemmän kiireelliset ja kiireettömät 

potilaat ohjataan oikealle hoitopolulle. Sen jälkeen 

terveydenhuollon ammattilainen perehtyy potilaista 

annettuun arvioon ja hoitopolkusuunnitelmaan 

vieden ilmoittautumisprosessin päätökseen.

Käyttöönottokontekstin kuvaus: Klinik Pro 

-järjestelmä otettiin käyttöön Vantaan Myyrmäen 

terveysasemalla elokuussa 2017. Käynnin ja 

puhelun rinnalle siitä tuli kolmas tapa hakeutua 

hoitoon. Klinik Pro:ta käyttävät potilaat, 

hoitohenkilöstö, lääkärit ja Vantaan IT-palvelut. 

Klinik Pro digitalisoi hoitoon hakeutumisen, 

diagnostisen tiedon keruun ja osittain myös 

hoitopolun suunnittelun terveyspalveluprosessissa. 

Klinik Pro:n käyttöönotosta tiedotettiin laajasti 

Vantaalla eri kanavia, kuten nettisivut, julisteet, 

tietolehtiset, hyödyntäen. Henkilöstö perehtyi 

järjestelmän käyttöön useissa koulutustilaisuuksissa. 

Ensimmäisten viiden kuukauden aikana noin 4 % 

Myyrmäen terveysaseman asiakkaista käytti Klinik 

Pro -järjestelmää hakeutuessaan hoitoon.

Sidosryhmien toivomat vaikutukset: 
Sidosryhmät, erityisesti Myyrmäen terveysaseman 

hoitohenkilöstö ja Vantaan terveyspalvelujen johto, 

odottavat järjestelmältä monipuolisia vaikutuksia. 

Järjestelmän toivotaan vähentävän potilaiden 

palvelukäyttöä ja palvelutapahtumakustannuksia. 

Järjestelmän toivotaan lisäävän hoitajien työssä 

jaksamista vähentämällä henkisesti kuormittavien 

puhelinaikojen määrää ja parantamalla 

hoitoonohjauksen koordinointia. Vantaan kaupunki 

odottaa asukkailleen palvelujen parempaa 

saavutettavuutta ja potilaskokemusta. 

Oireiden kuvaaminen Klinik Pro -järjestelmässä
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Oletukset mekanismeista

Parempi palvelujen saavutettavuus ja 
potilaskokemus

Kysynnän hallinta: Klinik Pro ohjaa potilaiden 

yhteydenottoja puhelimesta ja paikan päälle 

tulemisesta sähköiseen asiointiin, jolloin 

potilailla on joustava, ajasta ja paikasta 

riippumaton kanava hakeutua hoitoon.

Integraatio: Hoitopolku voidaan suunnitella 

ennen kun se kommunikoidaan potilaalle.  

Potilaan ei tarvitse juosta luukulta luukulle, 

vaan hänet ohjataan suoraan oikeaan paikkaan 

ilman välivaiheita.

Oikea aika: Klinik Pro tekee oirekuvausten 

perusteella välittömän kiireellisyysarvion, 

jonka potilas saa tiedoksi alustavana 

hoitopolkuehdotuksena. Tämä voi lieventää 

oireisiin liittyviä huolia. Toimet voidaan 

käynnistää ja suorittaa optimaalisena aikana.

Terveyden yhteistuotanto: Klinik Pro auttaa 

potilaita jäsentämään oireidensa kuvailua ja 

antamaan tarpeeksi tietoa vointiin vaikuttavista 

tekijöistä, erityisesti arkaluonteisemmissa 

oireissa, joista kertominen saattaa jäädä 

puutteelliseksi kasvokkaisessa tapaamisessa.

Palvelutapahtumakustannusten 
väheneminen

Integraatio: Klinik Pro tuo yhteen potilaan 

raportoimat oirekuvaukset sekä tekoälyn 

tekemän diagnoosi- ja kiireellisyysarvion sekä 

suosituksia hoitopolusta, mitkä auttavat hoitajia 

ja lääkäreitä muodostamaan hallitummin 

kaikki olennaiset näkökannat ja tietolähteet 

huomioivan tulkinnan potilaasta ja hänen 

tilanteestaan. Näiden perusteella voidaan 

tehdä integroituun ymmärrykseen perustuvia 

päätöksiä ja hoitosuunnitelmia.

Koordinaatio: Potilaiden oireita ja hoitajien 

suositeltavia toimia koskeva tieto on Klinik Pro:n 

avulla täsmällisempää ja reaaliaikaisempaa, 

joten hoitoresurssien allokaatio ja 

aikataulutus voidaan tehdä täsmällisemmin 

ja ennakoidummin. Hoitoonohjauksen 

tehostuessa hoitohenkilökunnan työaikaa 

voidaan kohdentaa enemmän varsinaiseen 

potilastyöhön.

Kysynnän hallinta: Klinik Pro ohjaa potilaiden 

yhteydenottoja puhelimesta ja paikan 

päälle tulemisesta sähköiseen asiointiin, 

jossa hoitajilla on suurempi mahdollisuus 

vaikuttaa työtahtiinsa ja hoitosuunnitelmien 

kommunikointiin potilaille.

Oikea taso: Integraation, koordinaation ja 

kysynnän hallinnan avulla voidaan aktivoida 

oikeatasoisuuden mekanismi: käytetään 

erikoistumisasteeltaan ja kustannuksiltaan 

alinta riittävää optimaalista resurssia. 

Tarpeettomat suorat tapaamiset potilaan 

ja hoitajan tai lääkärin välillä korvautuvat 

hoitajien digitaalisilla toimilla, jotka ovat 

yksikkökustannuksiltaan alhaisempia.
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DiRVa-hankkeessa toteutettu vaikuttavuustutkimus

Tausta ja tavoite
Tutkimuksessa selvitettiin, miten tekoälyyn pohjautuvan asiointi- ja hoitoonohjausjärjestelmän 
käyttöönotto vaikutti potilaan hoitokustannuksiin Vantaan Myyrmäen terveysasemalla. 
Tutkimuksen kohteena oli suomalaisen Klinik Healthcare Solutionsin kehittämä Klinik Pro -palvelu 
ja sen käytön ensimmäiset 5 kuukautta.

Aineisto ja menetelmät
Tutkimus sijoittui Vantaalle Myyrmäen terveysasemalle, jossa Klinik Pro otettiin käyttöön 
elokuussa 2017. Tutkimusaineisto kattoi kaikkiaan lähes 18 000  potilaan anonymisoidut 
palvelutapahtumatiedot ensimmäisen viiden kuukauden ajalta, sisältäen yli 73 000 
kirjattua palvelutapahtumaa. Noin 4% potilaista käytti Klinik Pro -tekoälytyökalua verkossa 
tutkimusajanjakson aikana, muut potilaat hakeutuivat hoitoon puhelimitse tai saapumalla 
terveysasemalle.

Tutkimuksessa käytettiin tilastollisia testejä ja regressioanalyyseja selvittämään yhteyttä Klinik 
Pro -työkalun käytön ja potilaiden palvelukustannusten välillä. Vertailuissa huomioitiin useita 
kustannuksiin vaikuttavia taustatekijöitä, kuten potilaiden ikä, sukupuoli ja sairaudet.

Tulokset
Jo alkukuukausinaan työkalu toi 14 prosentin säästön potilaan keskimääräisiin palvelukustannuksiin. 
Se tarkoittaa 31 euron kustannussäästöjä potilasta kohti tutkimusjaksolla.

Jos kaikkien potilaiden hoitopolku olisi alkanut Klinik Pron kautta, Myyrmäen terveysasema olisi 
saavuttanut laskennallisesti yli 500 000 euron säästöt tutkimusjakson aikana.

Potilas

Hoitaja

Verkko
ajan-

varaus

Kiireetön hoito
• Ohjataan hoitajalle
• Kiireetön ajanvaraus

Kiireellinen hoito
• Ohjataan hoitajalle
• Välitön puhelin- tai chat-yhteydenotto
• Kiireellinen ajanvaraus

Hoitaja

Hätätila
• Välitön yhteydenotto 

hätäyksikköön

Itsehoito ohjeet 
Klinik Pro 
työkalusta

Fysioterapeutti

Synnytysosasto

Lääkäri

Laboratorio-
kokeet

Klinik Pro verkkokäyttöliittymä potilaille
Tekoäly-pohjainen oireiden ja kiireellisyyden 
arviointityökalu

Täsmäohjaus hoitoon
Välitön ohjaus oikeaan kontaktiin oire- ja 
kiireellisyysarvion perusteella

Klinik Pro asiantuntijan käyttöliittymä
Terveysalan ammattilaiset näkevät 
hoitohistorian ja tekoälyn arvion ennen 
yhteydenottoa potilaisiin

Klinik Pro -järjestelmän toiminnallisuudet
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Pohdinta ja johtopäätökset
Säästö syntyi suurelta osin siitä, että aiemmin hoitajan ja potilaan välillä henkilökohtaisen 
tapaamisen tai puhelun vaatineet, aikaa vievät hoitosuoritteet korvautuivat hoitajien digitaalisilla 
toimilla. Näissä heillä on enemmän rauhallisempaa aikaa keskittyä asiakkaan tilanteeseen ja 
suunnitella hoitopolku kokonaisuudessaan ennen sen kommunikointia potilaalle. Asiakkaan 
ei tarvitse juosta luukulta luukulle, vaan hänet ohjataan suoraan oikeaan paikkaan välivaiheita 
välttäen. Hoitoonohjauksen tehostuessa hoitohenkilökunnan työaikaa kohdentuu enemmän 
varsinaiseen potilastyöhön eli terveydenhuollon resurssien kohdentuminen paranee, mikä 
mahdollistaa positiiviset terveysvaikutukset ja kustannusten vähenemisen.

Kyseessä on kansainvälisestikin merkittävä tutkimustulos, sillä tekoälyn kustannusvaikutuksia 
todellisessa käyttöympäristössä on tutkittu toistaiseksi vähän. Eräs merkittävä syy vastaavien 
tulosten julkaisemisen vähyyteen on se, ettei vastaavan laajuisessa kliinisessä käytössä 
olevia järjestelmiä ole kovin monia. Lisäksi suomalaisen terveydenhuollon digitalisaatio ja 
kirjaamiskäytännöt mahdollistavat hoitopolkujen ja niiden kustannusten kattavan tutkimisen 
poikkeuksellisella tavalla.

Lisätietoa tutkimuksesta
Tenhunen, H., Hirvonen, P., Linna, M., Halminen, O. & Hörhammer, I. (2018). Intelligent Patient Flow Management System 

at a Primary Healthcare Center – the Effect on Service Use and Costs. Stud Health Technol Inform. 2018;255:142-146.
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Kaiku Health Oy

Digitaalisen ratkaisun kuvaus: Kaiku Health on 

erityisesti syöpäpotilaille suunniteltu digitaalinen 

sovellus, jonka välityksellä potilaat voivat raportoida 

terveydentilastaan ja oireistaan täyttämällä oire- ja 

elämänlaatukyselyjä (Patient Reported Outcome 

Measures, PROM) ja ottaa oma-aloitteisesti 

yhteyttä hoitohenkilökuntaan viestitoiminnon 

kautta. Hoitohenkilökunta reagoi yhteydenottoihin 

joko sovelluksen kautta tai akuuteissa tilanteissa 

puhelimitse ja ohjaa potilaan asian tarvittaessa 

lääkärille. Sovellus toimii kaikilla mobiililaitteilla.

Käyttöönottokontekstin kuvaus: Tutkimus tehtiin 

Turun yliopistollisen keskussairaalan TYKS:in 

naistentautien erikoisgynekologian poliklinikalla. 

Poliklinikalla hoidetaan kaikkia gynekologisia 

syöpiä. Tutkimuksen kontekstissa Kaikua käytetään 

potilaiden seurannassa syöpähoitojen aikana 

ja jälkeen. Kaikua käytetään elämänlaatu- ja 

oirekyselyihin ja potilaiden yhteydenottoihin 

reagoimiseen. Muita seurantatapoja poliklinikalla 

ovat puhelinajat ja poliklinikkakäynnit, joiden sijaan 

potilaita voidaan seurata Kaikun kautta etänä 

digitaalisesti. Kaikua käyttävät potilaan lisäksi hoitajat 

sekä lääkärit. Kiireettömissä ja lievissä tapauksissa 

hoitaja arvioi ensin yhteydenotot ja raportit ja ohjaa 

ne tarvittaessa lääkärille. Vakavammissa tapauksissa 

tieto menee suoraan lääkärille. 

Sidosryhmien toivomat vaikutukset: Kaikun 

odotetaan tuottavan sekä terveys- että 

kustannusvaikutuksia. Terveysvaikutuksiin kuuluvat 

positiivinen vaikutus potilaiden elämänlaatuun ja 

kuolleisuuden väheneminen. Kustannuksiin Kaikun 

odotetaan vaikuttavan vähentämällä puhelinaikoja 

ja poliklinikkakäyntejä ja siten hoitajien ja 

lääkäreiden kuormitusta.

Vähentynyt kuolleisuus 

Oikea aika: Kaiku mahdollistaa oireiden 

raportoimisen niiden ilmentyessä, ja 

tarvittaessa hoitoon hakeutumisen oikeaan 

aikaan. Nopeampi hoidon saaminen voi 

pienentää kuolleisuutta.

Parantunut elämänlaatu

Terveyden yhteistuotanto: Potilaan 

mahdollisuus osallistua hoitoprosessiin 

ja raportoida havaintojaan voi vähentää 

ahdistuneisuutta ja parantaa elämänlaatua ja 

potilaskokemusta.

Kustannusten väheneminen

Oikea taso: Kaikua käytettäessä potilaiden 

yhteydenotot ohjataan hoitajalta lääkärille 

vain tarvittaessa, mikä vähentää lääkärien 

kuormitusta ja resurssitarvetta.

Koordinaatio: Kaiku mahdollistaa 

joustavamman työn suunnittelun ja 

aikataulutuksen, mikä voi tehostaa tuottavuutta.

Oletukset mekanismeista
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DiRVa-hankkeessa toteutettu vaikuttavuustutkimus

Tausta ja tavoite
Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää niitä mekanismeja, jotka vaikuttavat Kaiku-sovelluksen 
vaikuttavuuteen. Tavoitteeseen pääsemiseksi selvitettiin terveydenhuollon ammattilaisten 
näkemyksiä eri syöpähoitojen seurantamenetelmien vaikutuksista. Tutkimuksen kohteena oleva 
palvelu oli Kaiku Health, erityisesti syöpäpotilaille suunniteltu digitaalinen sovellus. Tutkimuksessa 
tarkasteltiin Kaikun käyttöä TYKS:n erikoisgynekologian poliklinikalla. 

Aineisto ja menetelmät
Terveydenhuollon ammattihenkilöitä haastateltiin puolistrukturoidulla haastatteluilla, joissa 
pääteemat olivat ennalta määritettyjä liittyen eri seurantamenetelmien vaikutuksiin ja 
niiden käytettävyyteen. Haastatteluaineisto analysoitiin Gioia-menetelmällä. Haastateltaviin 
ammattihenkilöihin kuului neljä gynekologian erikoislääkäriä ja neljä sairaanhoitajaa. Kaksi 
sairaanhoitajista työskentelee hoitojen aikaisessa seurannassa ja kaksi hoitojen jälkeisessä 
seurannassa.

Tulokset
Terveydenhuollon henkilökunta nosti haastatteluissa Kaiku Healthin suurimmaksi hyödyksi työn 
suunnittelun helpottumisen. Puhelinajat tai poliklinikkakäynnit eivät jousta ajallisesti, mutta 
Kaikussa tehtävä työ on mahdollista ajoittaa itselle parhaiten sopivaksi. Lisäksi työtehtävien 
hoitamisessa korostuu oikea erikoistumisaste, kun hoitajat ohjaavat Kaikussa lääkärille vain 

Potilas syöttää 
sovellukseen 

dataa

Kaiku-sovellus 
formatoi datan Hoitaja arvioi 

tietoja

Hoitaja tekee 
päätöksen

Lääkäri arvioi 
tietoja ja tekee 
päätöksen

Potilas

Potilas

Ohjeistus puhelimitse

Ohjeistus Kaikun 
välityksellä

Ohjeistus puhelimitse

Ohjeistus Kaikun 
välityksellä

Kaikun käyttö poliklinikalla
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vaativimmat potilastapaukset. Gynekologiset syöpäpotilaat hyötyvät Kaiku Healthista erityisesti 
hoitojen jälkeisessä oireperusteisessa seurannassa, jonka aikana terveydenhuollon henkilökuntaa 
ei tavata rutiininomaisesti. Paremman käytettävyyden kannalta tärkeää on potilaan raportoimien 
oiretietojen yhdistäminen oikeaan diagnoosiin sekä Kaikun integroiminen potilastietojärjestelmiin. 

Pohdinta ja johtopäätökset
Kaiku parantaa terveydenhuollon ammattilaisten ajankäytön suunnittelua ja lisää seurantatyöhön 
liittyvien tehtävien hoitamista sopivimmalla erikoistumisasteella, kun hoitajat ohjaavat 
seurantapotilaat lääkärille vain tarvittaessa. Kaiku Health mahdollistaa puhelinaikojen ja 
poliklinikkakäyntien määrän vähenemisen ei-akuuteissa tilanteissa sekä tehokkaamman 
resurssikäytön. Näin sovellus potentiaalisesti helpottaa seurantatyön kuormittavuutta.

Kaikun käytöstä saatavien hyötyjen maksimoiminen ja tehokas seurantatyö edellyttävät 
henkilökunnan käyttäjäroolien selkeyttämistä ja Kaikun integroimista potilastietojärjestelmän 
kanssa. Lisäksi jatkokehittämällä potilaiden ja tilanteiden segmentointia voidaan tarkentaa 
henkilökunnan tulkintoja potilaiden Kaikussa antamista numeerisista arvoista ja helpottaa oireiden 
yhdistämistä oikeaan diagnoosiin.



23

Kustannus Oy Duodecim

Digitaalisen ratkaisun kuvaus: Kustannus 

Oy Duodecimin Oppiportti on verkossa 

toimiva terveydenhuollon ammattilaisten 

täydennyskoulutuspalvelu, joka tarjoaa monipuolista 

verkkokoulutusta ja alan keskeiset oppikirjat. 

Verkkokurssit koostuvat itseopiskelumateriaalista 

sekä loppukokeesta. Tutkimuksen kohteena oli 

kolme Oppiportin haavanhoitoon keskittyvää 

verkkokurssia. Kursseja voi suorittaa Oppiportissa 

ajasta ja paikasta riippumatta.

Käyttöönottokontekstin kuvaus: Kainuun sosiaali- 

ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) 

vastaa usean, maantieteellisesti laajalle ulottuvan, 

kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista. Kainuun 

sote käyttää aktiivisesti Duodecimin Oppiporttia 

ammattilaisten täydennyskouluttautumiseen. 

Sidosryhmien toivomat vaikutukset: Kainuun 

sotessa lähiopetusta on kallista järjestää pitkien 

etäisyyksien vuoksi. Digitaalisen koulutuksen 

odotetaan vähentävän kustannuksia laadusta 

tinkimättä. Verkkokoulutuksen toivotaan tuovan 

haavojenhoito-osaamista myös entistä laajemmin 

kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, ei 

ainoastaan haavahoitajille. Kattavammalla ja 

jatkuvalla täydennyskoulutuksella toivotaan 

parempia hoitotuloksia sekä erityisesti kalliiksi 

käyvien painehaavojen ennaltaehkäisyä. 

Kustannussäästöt täydennyskoulutuksessa

Oikea aika: Osaamisen täydennyskoulutukseen 

käytetään kustannuksiltaan alhaisinta resurssia, 

joka johtaa alimpaan riittävään osaamistasoon. 

Digitaalinen verkkokurssi on laajasti 

skaalattavissa koko organisaation tasolle, 

eikä oppiminen vaadi erillistä kouluttajan 

henkilöresurssia.

Kysynnän hallinta: Digitaalisen kurssin 

kautta kouluttautumisen kysyntää voidaan 

ohjata vaikuttavampiin kanaviin, jossa 

vähimmällä mahdollisella kustannuksella 

saadaan saavutettua vaadittava osaamistaso. 

Organisaatiossa on eritasoisia haavanhoidon 

ammattilaisia, jolloin kysyntä osaamiselle 

on erilainen haavahoitajilla ja muuhun 

erikoistuneilla hoitajilla tai lääkäreillä. Verkko- 

ja lähiopetuksen eri yhdistelmillä voidaan 

varmistaa kullekin ryhmälle riittävä osaamisen 

taso.

Oletukset mekanismeista

Haavanhoitotulosten paraneminen, 
vaikeiden haavahoitojen väheneminen

Näyttöön perustuva lääketiede: Koska 

verkkokurssi mahdollistaa näyttöön perustuvan 

haavakoulutuksen tarjoamisen suuremmalle 

joukolle, organisaation haavanhoidon tulokset 

voivat parantua ja näkyä mahdollisesti kalliiden 

haavapotilaiden määrän alentumisena. 

Haavakoulutuksen tarjoaminen kattavasti 

läpi koko organisaation on tärkeää, sillä 

potilasrajapinnassa toimii usein henkilöitä, 

joiden tulisi olla tietoisia haavanhoidon 

perusperiaatteista. Kliininen päätöksenteko 

perustuu näyttöön, joka on verkkokoulutuksen 

myötä saatavilla entistä kätevämmin ja 

edullisemmin, ilman aika- ja paikkarajoitteita.
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DiRVa-hankkeessa toteutettu vaikuttavuustutkimus
Tausta ja tavoite
Terveydenhuollon ammattilaisten jatkuva osaamisen kehittäminen on välttämätöntä 
terveydenhuollon laatunäkökulman korostuessa. Verkkokoulutus on nähty yhtenä teknologisena 
työkaluna, joka mahdollistaa kustannustehokkaan tavan ammattilaisten jatkuvaan kouluttamiseen.
Usein pitkien välimatkojen vuoksi perinteisiin lähikoulutuksiin joudutaan lähtemään kaukaakin, ja 
matka-ajan vuoksi miehityksestä on oltava pois kokonainen työvuoro. Kustannus Oy Duodecim 
on kehittänyt terveydenhuollon ammattilaisille verkkokoulutusalustan, Oppiportin, joka tarjoaa 
koulutuksia ajasta ja paikasta riippumattomasti. Koulutukset ovat johtavien asiantuntijoiden 
kehittämiä, ja koulutuksia löytyy kattavasti eri aihepiireistä.

Yksi Oppiportin suosituimmista kursseista on Haavojen ABC, jota käytetään haavakoulutuksessa 
aktiivisesti mm. Kainuun sotessa. Kainuu on maantieteellisesti laaja harvaan asuttu alue, jossa 
digitaaliselle koulutukselle on erityinen tarve. Aiemmin Kainuun sotessa oli ollut käytäntönä 
järjestää haavanhoitokoulutus koko päivän kestävänä lähikoulutuksena, josta siirryttiin puolen 
päivän lähikoulutuksiin. Puolen päivän lähikoulutuksen ennakkoedellytyksenä on Duodecimin 
haavanhoidon digitaalisen koulutuskokonaisuuden suorittaminen. Tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää Duodecim Oppiportti-koulutusalustan haavanhoitokoulutuksien kustannusvaikuttavuutta 
suhteessa lähikoulutukseen.

Aineisto ja menetelmät
Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, johon vastasi Kainuun soten terveydenhuollon 
ammattilaisia eri osaamistaustoilla. Kysely koostui kahdesta osiosta: taustatietokyselystä ja 
haavanhoidon osaamistestistä. Taustatietoina vastaajilta kysyttiin muun muassa kokemusta 
alalta ja haavojen hoidosta, sekä käytyjen koulutusten määrää. Haavanhoidon osaamistesti oli 
Oppiportin Haavojen ABC -koulutuksen osaamistesti, joka testaa haavanhoito-osaamista yleisesti. 
Testi on koulutuskokonaisuuden kehittäneiden asiantuntijoiden kehittämä. Verkkokoulutusta 
arvioitiin kustannusvaikuttavuusanalyysin avulla, eli kustannuksen ja oppimistuloksen suhteella. 
Verkkokoulutuksen vaikutusta tuloksiin ja kustannuksiin tutkittiin vertaamalla verkkokoulutusta 
perinteiseen luentokoulutukseen. Tutkimuksessa vastaajat jaettiin kuuteen eri ryhmään saadun 
täydennyskoulutuksen perusteella.

Tulokset
Kyselyyn vastasi Kainuun sotessa työskenteleviä haavanhoidon ammattilaisia (N=94). Noin 
puolet vastaajista (52 %) ilmoitti hoitavansa haavoja vähintään kerran viikossa ja yli puolet (60%) 
vastaajista oli suorittanut Oppiportin verkkokoulutuksen haavanhoidosta. Sen lisäksi hieman vajaa 
puolet ammattilaisista oli suorittanut joko puoli- tai kokopäiväisen lähikoulutuksen.

Kustannuksissa verkkokoulutus oli selvästi halvempi vaihtoehto järjestää opetusta verrattuna 
lähiopetukseen. Kustannusvaikuttavuusanalyysi osoitti yhden päivän lähikoulutuksen ja 
verkkokoulutuksen tehokkaimmaksi, mutta myös kalleimmaksi yhdistelmäksi. Toiseksi tehokkain 
yhdistelmä oli verkkokurssi ja puolen päivän lähikoulutus. Pelkkä verkkokoulutus oli kuitenkin 
tehokkaampi kuin pelkkä yhden päivän lähikoulutus.
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Pohdinta ja johtopäätökset
Verkkokoulutus on halvempaa kuin lähikoulutus, joten koulutusmääriä voi lisätä. Vaikka 
pelkkä verkkokoulutus sijoittui hyvin kustannusvaikuttavuusanalyysissä, oppimistulos oli paras 
verkkokoulutuksen ja lähikoulutuksen yhdistelmässä. Henkilöstön segmentointi haavanhoidon 
osaamistavoitteiden mukaisesti ja eri koulutustapojen yhdisteleminen mahdollistaa 
koulutusresurssien optimaalisen kohdentamisen. Tutkimuksissa olisi jatkossa hyvä selvittää 
henkilökunnan motivaation merkitystä oppimistuloksiin sekä kokemuksia eri menetelmien 
vuorovaikutuksellisuudesta, sillä näitä ei tässä tutkimuksessa selvitetty.

Lisätietoa tutkimuksesta
Laurila R. 2018. Cost-effectiveness of web-based wound care education in a healthcare organization. Pro gradu -tutkielma. 

Aalto-yliopisto, kauppakorkeakoulu. Tieto- ja palvelujohtamisen laitos.

Posteri hyväksytty MedInfo2019-konferenssiin: Hiltunen A-M, Laurila R, Silander K. & Kuosmanen T. 2019. Cost-

effectiveness of digital wound education in a healthcare organization.
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Lääketietokeskus Oy & HUS

Digitaalisen ratkaisun kuvaus: Lääkehoidon 

Tukimateriaalit on sairaanhoitajille suunnatun 

Hoitotyön Pharmaca Fennica -verkkopalveluun 

suunniteltu laajennus. Palvelun tuottaa 

Lääketietokeskus ja se on osa Pharmaca 

Fennica –tuotteistoa. Tukimateriaalit-osioon 

lääkeyritys voi lääkekohtaisesti tallentaa erilaisia 

lääkehoitoa tukevia aineistoja ja materiaaleja, joita 

sairaanhoitaja voi käyttää osana potilastyötään, 

muun muassa tulostaa potilaalle hoito-oppaan, 

lääkkeen annosteluoppaan, lääkkeen pistosoppaan, 

ja näyttää videon. Sairaanhoitaja käyttää Hoitotyön 

Pharmaca Fennica -verkkopalvelua yleisimmin 

Terveysportin kautta.

Käyttöönottokontekstin kuvaus: Tukimateriaalit-

ratkaisua pilotoitiin HUSin Meilahden sairaalassa 

20 sairaalaosastolla, jotka käyttivät pilottiin kuuluvia 

lääkkeitä, joita oli 20 eri valmistetta. Pilotin aikana 

Tukimateriaalit-linkki näkyi Hoitotyön Pharmaca 

Fennica -palvelussa sovituilla valmisteilla. Pilotti 

toteutettiin syksyllä 2017.

Sidosryhmien toivomat vaikutukset: 
Sairaanhoitajat tarvitsevat työssään paljon erilaisia 

lääketietoja. Jos tarvittava lääketieto löytyy 

helposti, säästyy hoitajalta työaikaa, jonka hän 

voi käyttää hoitotyöhön. Lääkeyritysten kannalta 

on helpompaa huolehtia ajantasaisen ja oikean 

lääketiedon välittämisestä sähköisen järjestelmän 

kautta kuin manuaalisten esitepostitusten kautta. 

Oikean lääketiedon välittäminen on tärkeää 

potilaan potilasturvallisuuden parantamiseksi ja 

potilaan hoidon onnistumiseksi sekä potilaan, 

lääkeyrityksen, sairaanhoitajan että sairaalan johdon 

näkökulmista. Sairaalatasolla lääkityspoikkeamat 

ovat lukumäärältään merkittäviä. Tavoitteena on 

vähentää lääkityspoikkeaminen lukumäärää sekä 

ohjata potilasta sitoutumaan omaan hoitoonsa.

Oletukset mekanismeista

Kustannusten väheneminen

Oikea aika: Sairaanhoitajat tarvitsevat työssään 

paljon erilaisia lääketietoja. Jos tarvittava 

lääketieto löytyy helposti, säästyy hoitajalta 

työaikaa, jonka hän voi käyttää hoitotyöhön. 

Koordinaatio: Hoitotyön kustannustehokkuutta 

kasvattaa hoitotyön hyvä organisointi ja 

Tukimateriaalit-osio tarjoaa tähän yhden 

uuden digitaalisen ratkaisun. Lääkeyritysten 

kannalta on helpompaa huolehtia ajantasaisen 

ja oikean lääketiedon välittämisestä sähköisen 

järjestelmän kautta kuin manuaalisten 

esitepostitusten kautta.

Potilaan lääkitysturvan paraneminen

Näyttöön perustuva lääketiede: Oikean 

lääketiedon välittäminen on tärkeää potilaan 

potilasturvallisuuden parantamiseksi ja 

potilaan hoidon onnistumiseksi sekä potilaan, 

lääkeyrityksen, sairaanhoitajan että sairaalan 

johdon näkökulmista.

Terveyden yhteistuotanto: Potilas osaa 

käyttää lääkettä oikein. Järjestelmän kautta 

sairaanhoitaja voi myös esimerkiksi tulostaa 

tarvittavat lääketiedot potilaalle mukaan.
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DiRVa-hankkeessa toteutettu vaikuttavuustutkimus
Tausta ja tavoite
Tässä tutkimuksessa kysyttiin sähköisellä kyselyllä HUSin sairaanhoitajilta (n=115) ja HUS 
Apteekin henkilökunnalta (n=77), millaisia lääkitystietoja he tarvitsevat omassa työssään ja onko 
Tukimateriaalit-osion tiedot heille tarpeellisia työssä. Tutkimuksessa seurattiin Tukimateriaalit-
osion teknistä toimivuutta ja palvelun laajentumista pilotin jälkeen tuotantokäytössä.

Aineisto ja menetelmät
Pilottivaiheessa järjestelmässä oli 20 lääkeaineen Tukimateriaaleja ja kysely lähetettiin 20 
sairaalaosaston sairaanhoitajille Tukimateriaalit-osion esittelytilaisuuden jälkeen. Pilotin jälkeen 
sairaanhoitajille lähetettiin uusintakysely (n=18). Kyselyjen tulokset analysoitiin SPSS-tilasto-
ohjelmistolla ja verkkokäynnit Google Analytics –työkalulla. 

Tulokset
Onnistuneen pilotin seurauksena Tukimateriaalit-osio avattiin kaikille Hoitotyön Pharmaca Fennica 
-verkkopalvelun käyttäjille 2018. 

Sairaanhoitajista noin puolet arvioivat, että yleensä lääketiedon hakuun kuluu työaikaa yli 5 
minuuttia. Tukimateriaalit-palvelun koettiin säästävän työaikaa muihin tietolähteisiin verrattuna 
(67% vastaajista). Palvelun käytettävyyttä kehui 72% vastaajista. Sairaanhoitajien käyttämät 
tärkeimmät lääketiedon lähteet ovat: Terveysportti-verkkopalvelu (28%), Pharmaca Fennica –
kirjasarja (22%), Google-hakukone (12%) sekä Hoitotyön Pharmaca Fennica –palvelu (11%). Noin 
puolet lähteistä ovat digitaalisia ja puolet perinteisiä.
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HUS Apteekin työntekijöistä 48% käyttää lääketiedon hakuun aikaa 5-15 minuuttia. Tärkeimmät 
lääketiedon lähteet ovat HUS Apteekin omat tietojärjestelmät ja Terveysportti-verkkopalvelu. 

Hoitotyön Pharmaca Fennica -verkkopalvelun Tukimateriaalit-osiossa keskimääräinen istunnon 
kestoaika on tuotannossa ollut 2 minuuttia 47 sekuntia. Tämä kertoo, että hyvin tuotteistetulla 
lääketiedolla voidaan säästää hoitajien tai sairaalan työtekijöiden lääketietojen etsimiseen kuluvaa 
työaikaa.

Pohdinta ja johtopäätökset
Tutkimus antoi tietoa Hoitotyön Pharmaca Fennican kehittämiseksi edelleen. Sairaanhoitajat 
tarvitsevat työssään lääketietoja monipuolisesti. Lääketietojen kehittämistä sairaanhoitajat toivovat 
sekä lääkkeen annostelun että mobiiliratkaisujen käyttöön saamisen osalta. Mobiiliratkaisujen 
kehittämiselle lääketiedon suhteen on mahdollisuuksia: noin 50% sairaanhoitajista ja 60% 
sairaalafarmaseuteista etsivät lääketietoa mieluiten mobiili- tai verkkosovelluksilla. 

Lääketiedon hakuun käytetty työaika: 
Sairaalaosaston sairaanhoitaja

0-5 min 5-10 min 10-25 min ei osaa sanoa

Lääketiedon hakuun käytetty työaika: 
Sairaala-apteekin työntekijä

1-5 minuuttia 5-15 minuuttia yli 15 minuuttia

Lääketiedon hakuun sairaalatyössä käytetty työaika, sairaanhoitajat ja sairaala-apteekin työntekijät
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NewIcon Oy & HUS

Digitaalisen ratkaisun kuvaus: NewIconin Mega-

Fixu on täysautomaattinen lääkevarastojärjestelmä, 

joka huolehtii lääkepakkausten hyllytyksestä, 

keräilystä ja laatikoinnista.

Käyttöönottokontekstin kuvaus: HUS Apteekki 

otti Mega-Fixun käyttöön päälääkevarastonsa 

hallintaan. Tämä mahdollisti sen, että HUS 

Apteekki Helsingin toimipisteen lääketoimitukseen 

yhdistettiin Helsingin kaupungin sairaala-

apteekin toiminnot. Järjestelmä integroitiin 

toimimaan yhdessä sairaala-apteekin Marela-

ohjelmiston kanssa. Soveltuvat lääkkeet sijoitettiin 

varastoautomaattiin, ja järjestelmää ohjataan 

Marelan kautta. Varastoautomaatin käyttöjärjestelmä 

huolehtii muun muassa tuotteiden tunnistamisesta, 

varastopaikkojen valinnasta ja seurannasta sekä 

käyttöolosuhdeseurannasta.

Varastoautomaatin kannalta tärkeimmät toimijat 

ovat sairaala-apteekin henkilökunta ja sairaala-

apteekin asiakkaat: sairaalaosastot, kaupunkien 

toimipisteet ja muut lääkitystoimintaa harjoittavat 

organisaatiot. Sidosryhmiin kuuluvat lisäksi sairaalan 

johto ja Fimea.

Sidosryhmien toivomat vaikutukset: 
Sairaala-apteekki odottaa, että järjestelmän 

avulla on kustannustehokasta varastoida 

yleisimpiä lääkepakkauksia. Lääkepakkausten 

viivakooditunnistamisen odotetaan myös vähentävän 

lääketoimituksesta raportoituja lääkityspoikkeamia. 

Tavoitteena on, että varastorobotin avulla keräiltyjen 

lääkepakkausten oikeellisuus on yli 99,9 %. Kerätyt 

lääketilaukset tarkastetaan validoimalla 10 % 

lääketilauksista ja tavoitteena on Fimean hyväksyntä 

toimintamallille. Sairaala-apteekin tavoite on 

hyödyntää automaatiota tuotantotehtävissä ja siirtää 

farmaseutteja logistisista työtehtävistä kliinisen 

farmasian työtehtäviin.

Kustannusten väheneminen

Oikea aika:  Varastoautomaatin hoitaessa 

rutiinityöt, apteekkilaisten työaikaa voidaan 

käyttää vaativampiin asiantuntijatehtäviin, kuten 

kliinisen farmasian työtehtäviin.

Koordinaatio: Tietojärjestelmän tuottaman 

täsmällisen ja reaaliaikaisen tiedon avulla 

suunnitellaan ja ohjataan lääketoimituksia 

hallitusti ja ennakoidusti.

Potilaan lääkitysturvallisuuden paraneminen

Koordinaatio: Varastoautomaatti tarkistaa 

jokaisen lääkepakkauksen ja vertaa niitä 

lääketilauksiin. Varastoautomaatin toimitusten 

laatua seurataan validointiprosessilla. Tämä 

vähentää lääkityspoikkeamia.

Oletukset mekanismeista
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DiRVa-hankkeessa toteutettu vaikuttavuustutkimus
Tausta ja tavoite
HUS Apteekki kilpailutti varastoautomaattihankinnan 2014. Kilpailun voittanut NewIconin 
Mega-Fixu-varastoautomaattijärjestelmä otettiin käyttöön 2015. Varastoautomaatin avulla HUS 
Apteekkiin yhdistettiin Helsingin kaupungin sairaala-apteekin toiminnot 2016. Lääkkeiden tehokas 
varastointi mahdollisti toimintojen yhdistämisen, vaikka apteekin tilat kasvoivat vain uudistetun 
tavaravastaanotto- ja varastoautomaattitilan verran.

Fimea on edellyttänyt manuaalista farmaseuttista tarkastusta lääketilauksille. Marela-ohjelmistoon 
tilattiin uusi Kuljetuksenhallinta-osio, jossa systemaattisesti lokitiedoilla merkitään järjestelmään 
jokaisen lääkepakkauksen tarkastus- ja keräilypisteet, jolloin aina pystytään tarkistamaan, miten 
lääketilaus on tarkastettu, kerätty ja validoitu apteekissa. Tutkimuksen tavoitteena oli saada 
riittävästi tietoa, jotta Fimea voi hyväksyä lääketilausten tarkistuksen validointitoiminnolla 
aiemman manuaalisen farmaseuttisen tarkastuksen rinnalle.

Aineisto ja menetelmät
Tutkimuksessa seurattiin lääkevarastojen muutosta ennen sairaala-apteekkien toimintojen 
yhdistämistä ja yhdistämisen jälkeen. Seuranta toteutettiin Helsingin kaupungin SAP-järjestelmästä 
saatavien raporttien ja Marela-ohjelmistosta saatavien raporttien avulla sekä Nordic Healthcare 
Groupin sairaala-apteekkien Benchmarking-analyysityökalun avulla. HUSin järjestelmästä 
seurattiin apteekin henkilöstökuluja. Varastoautomaatin järjestelmästä analysoitiin järjestelmän 
käyttöastetta. Varastoautomaatin kilpailutuksen periaatteita eli HUS Apteekin määrittelemiä 
teknisiä käyttövaatimuksia verrattiin toteutuneeseen varastoautomaatin käyttöön.

Tulokset
HUS Apteekki Helsingin toimipisteen lääketoimitusten lukumäärä kaksinkertaistui toimintojen 
yhdistämisen myötä. Yksittäisen lääkepakkauksen käsittelyyn käytetty työaika väheni ja tämä on 
pienentänyt lääketoimituksen kokonaiskustannuksia, erityisesti henkilöstökustannuksia.
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Vuoteen 2017 mennessä varastoautomaatin keräilytarkkuus oli vakiintunut tasolle yli 99,9 
%. Fimea tarkasti varastoautomaatin ja lääketoimituksen automaatiotoiminnat marraskuussa 
2018 ja hyväksyi automaation käytön, kun lääketoimituksen tarkastava farmaseutti hyväksyy 
lääketilauksen. Lääketilaukset toimitetaan sairaalaosastolle validointimenetelmällä siten, että 10 
% kerätyistä lääketilauksista tarkistetaan manuaalisesti. Tehokas logistiikka on mahdollistanut 
uusien asiakkaiden lääketoimitusten lisäämistä automaatille. Vuonna 2017 HUS Apteekin 
lääketoimitusriveistä noin 19 % toimitettiin varastoautomaatista. Helsingin toimipisteen 
päävaraston lääketoimitusriveistä noin 43 % toimitettiin varastoautomaatista.

Varastoautomaatin investoinnin arvo 1,7 miljoonaa euroa oli HUS Apteekin historian suurin hankinta. 
Investoinnin laskennallinen takaisinmaksuaika on alle 9 vuotta. Lääketoimituksen farmaseuttista 
työpanosta on voitu siirtää kliiniseen farmasiaan. Kliinisen farmasian työtuntien määrä on 
kasvanut HUS Apteekissa 84 % vuosien 2014-2017 aikana, sen kasvu ylittää lääkelogistiikan 
työtunneista syntyneen säästön. Helsingin toimipisteen lääketoimituksesta raportoitujen 
potilasvaaratapahtumien lukumäärä on pienentynyt lääketoimituksen automaatiohankkeiden 
tuoman lääkepakkausten viivakooditarkastustoiminnon avulla.

Pohdinta ja johtopäätökset
HUS Apteekki on tyytyväinen varastoautomaatin toimintoihin. Teknologiaratkaisut ovat 
mahdollistaneet tuotannon laajentamisen ja osittaisen keskittämisen: Varastoautomaatin 
kapasiteetti on riittänyt kahden apteekin toimintojen yhdistämiseen, minkä lisäksi automaatille on 
lisätty myös HUS Apteekin muiden vastuualueiden lääketoimituksia. Lääkevarmennusasetuksen 
käyttöönotto 2019 mahdollistaa tulevaisuudessa myös huumausainelääkkeiden varastoinnin ja 
toimittamisen varastoautomaatista asiakkaille. Marela-ohjelmiston uusi Kuljetuksenhallinta-osio 
on toiminut hyvin. Lääketilaukset nousevat farmaseuttien tarkastettavaksi ja lääketyöntekijöiden 
kerättäväksi suunnitelman mukaisesti. Lääketoimituksen työn laadun seuraamiseen 
validointimenetelmä sopii erinomaisesti. Välittömästi tarvittavat lisälääkkeet on pystytty 
toimittamaan osastoille kaikkina vuorokauden aikoina. Potilasturvallisuus on kasvanut, kun 
lääkkeet tunnistetaan viivakooditekniikalla lääketoimituksessa.

Lisätietoa tutkimuksesta
Rimpiläinen, Ville. 2019. Effects of Warehouse Automation in Hospital Medication Supply Chain. Case HUS Pharmacy. 

Master’s Thesis. Aalto University School of Business, Information and Service Management.
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CGI Suomi Oy
Digitaalisen ratkaisun kuvaus: Opaali 

on virtuaalinen älylääkekaappi, joka on 

toteutettu Marela-sairaala-apteekkiohjelmiston 

lisäohjelmistoksi. Opaalin avulla sairaalaosasto voi 

hallinnoida lääkevarastoaan ja se voidaan kytkeä 

osaksi sairaala-apteekin lääkevarastoa. Opaali-

sovelluksen ensimmäinen vaihe valmistui keväällä 

2018 ja tavoitteena on laajentaa ohjelmiston 

toimintoja kolmessa vaiheessa. Ensimmäiseen 

vaiheeseen toteutettiin sairaalaosaston 

lääkelogistiikassa tarvittavat toiminnot.

Käyttöönottokontekstin kuvaus: Opaali-

järjestelmä on otettu käyttöön Vaasan 

keskussairaalassa, alkuvaiheessa kahdella 

sairaalaosastolla syksyllä 2018. Opaali-järjestelmä 

täydentää CGI Suomi Oy:n Marela- ja Safiiri-

ohjelmistojen toimintaa. Vaasan keskussairaalassa 

sairaalaosastolle tarjottiin lääkevaraston 

osalta palvelusopimus, jossa sairaala-apteekki 

huolehtii lääkkeiden riittävyydestä. Palvelun 

avulla sairaanhoitajien työaikaa päätettiin siirtää 

hoitotehtäviin. Päätös järjestelmän hankinnasta 

tehtiin sairaalatasolla. Järjestelmän pilotti 

toteutettiin päiväkirurgian osastolla.

Sidosryhmien toivomat vaikutukset: Vaasan 

keskussairaalassa sairaanhoitajien työaikapanosta 

halutaan kohdistaa potilastyöhön. Sairaala-

apteekki haluaa säästää lääkekuluissa osallistumalla 

lääkelogistiikan hallintaan sairaalaosastolla. 

Sairaalan tavoitteena on parantaa sairaalaosaston 

lääkitysturvallisuutta.

Oletukset mekanismeista

Kustannusten väheneminen

Integraatio: Opaali tarjoaa uuden sovelluksen 

sairaala-apteekin ja sairaalaosaston 

lääkekaappien integraatiolle toisiinsa.

Koordinaatio:  Lääkekulutuksen seurannan 

työkalujen parantuminen

Oikea taso: Hoitajien työaika kohdistuu 

hoitotyöhön, kun lääkelogistiikkatehtävät 

siirretään apteekille. Opaali on 

investointikustannuksiltaan edullisempi 

vaihtoehto mekaanisille älylääkekaapeille.

Potilaan lääkitysturvan paraneminen

Koordinaatio:  Lääkekulutuksen seurannan 

työkalujen parantuminen, koska lääkkeet ovat 

rekisteröity järjestelmään.
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DiRVa-hankkeessa toteutettu vaikuttavuustutkimus
Tausta ja tavoite
CGI Suomi tuottaa sairaala-apteekkijärjestelmiä, kuten Marela-ohjelmisto ja OSTi-
lääketilausjärjestelmä. Uutena tuotteena CGI Suomi on kehittänyt virtuaalisen älylääkekaapin, 
Opaalin. Opaali-järjestelmää käytetään tuotantoympäristössä Vaasan keskussairaalassa.  Tässä 
tutkimuksessa kysyttiin sähköisellä kyselyllä yhden osaston sairaanhoitajien lääketyötehtävien 
muutosta Opaalin käyttöönoton osalta Vaasan keskussairaalassa. Sairaala-apteekki tarjosi 
osastolle lääkkeiden logistiikkapalvelun, ja palvelu toteutettiin Opaali-järjestelmän avulla.

Aineisto ja menetelmät
Vaasan keskussairaalan Päiväkirurgian osaston sairaanhoitajille lähetettiin sähköinen kysely, jossa 
selvitettiin lääkehuoneen täyttöpalveluprojektin onnistumista. Tutkimukseen vastasi 17 hoitajaa. 
Lisäksi analysoitiin Marela-ohjelmiston kautta, onko osaston lääkekulutus muuttunut pilotin 
aikana.

Tulokset
Kaikki Vaasan keskussairaalan sähköiseen kyselyyn vastanneet sairaanhoitajat kokivat, että 
osaston lääkelogistiikkaan kuluva aika on vähentynyt apteekin logistiikkapalvelun myötä ja tämä 
aika on voitu käyttää potilastyöhön. Sairaanhoitajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä palveluun, 
sillä palvelun avulla lääkkeiden saatavuus, käyttökelpoisuus ja järjestys osastolla on parantunut. 
Aiemmin sairaanhoitajat tilasivat lääkkeet osana potilastyötä, ja tämä aiheutti usein puutteita 
osaston lääkkeissä. Vaasan keskussairaalan päiväkirurgian osaston lääkekulutus pieneni Opaalin 
käyttöönoton jälkeen yli 8 %. Tämä tutkittiin Marela-ohjelmiston lääkekulutusraportoinnin kautta 
vertaamalla lääkekulutusta viisi kuukautta ennen Opaalin käyttöönottoa ja viisi kuukautta Opaalin 
käyttöönoton jälkeen.
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Pohdinta ja johtopäätökset
Opaali-järjestelmä on hyvä lisäohjelmisto sairaalan lääkelogistiikan hallintaan. Hankinta- ja 
ylläpitokustannuksiltaan edullinen järjestelmä skaalautuu helposti erilaisille sairaalaosastoille. 
Järjestelmä on myös kalusteinvestointien puolesta helppo toteuttaa osaston nykyisiin lääketiloihin. 
Opaali-järjestelmän avulla yhteistyö sairaalaosaston ja sairaala-apteekin kanssa on helppoa ja 
kustannustehokasta.

Vaasan keskussairaalassa sairaanhoitajat eivät itse käyttäneet Opaalia, joten heille muutos näkyi 
suoraan omien työtehtävien muutoksena. Käytännössä lääketyöhön kulunut työaika pieneni 
kaikkien vastanneiden sairaanhoitajien työssä. Sairaala-apteekissa lisättiin lääketyöntekijäpanosta 
lääkkeiden tarkistamiseen ja hyllyttämiseen sairaalaosastolla. Farmaseuttista työpanosta 
käytettiin lääkekaapin tuotevalikoiman määrittelyyn ja tilausrajojen ylläpitoon. Lääkkeiden 
lisätilaukset tarkistettiin normaalisti farmaseuttisella tarkastuksella. Käyttökokemusten 
perusteella sairaalaosastoilla on tarvetta sekä perinteiselle mekaaniselle älylääkekaapille että 
virtuaaliselle älylääkekaapille. Ohjelmiston jatkokehityksessä huomioidaan nyt esille nousseita 
kehittämistarpeita.

Lisätietoa tutkimuksesta
Posteri hyväksytty EHMA2019-konferenssiin: Lyly, Isotalo, Tenhunen: A Pilot of a New Virtual Automated Medicine 

Dispensing System - Use Experiences and Changes in Work Flow.
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3. Vaikuttavuuden osoittamisen malli: PROVE-IT

3.1 DiRVa:n pelialueen määrittely
Mitä tahansa tutkimusta aloitettaessa tulee esittää neljä kysymystä:

1) Mikä on pelialue, jolla liikutaan? Mitä osaa luonnosta, yhteiskunnasta tai ihmisen mielestä 
käsitellään, mitä ei? Jos pelialue on systeemi, millä tasolla tai tasoilla liikutaan. Mikä on 
tutkittava yksikkö (unit of analysis)?

2) Mikä on pelialueella esiintyvä ongelma, joka jonkun sidosryhmän kannalta olisi hyvä ratkaista?

3) Mikä on pelialueella esiintyvään ongelmaan liittyvä ilmiö, tai ilmiöiden joukko?

4) Mitä näistä ilmiöistä ja mahdollisista ratkaisuista jo tiedetään tieteellisen kirjallisuuden 
perusteella?

Näiden perusteella laaditaan tutkimusongelma (RP), josta johdetaan tutkimuskysymykset (RQ). 
Ongelma on yleisluontoinen, kysymys on täsmällinen ja vaatii vastauksen.

DiRVa -hankkeeseen lähdettäessä oli tiedossa tutkimusongelma, tapaukset, CIMO -malli ja käsitys 
terveydenhuollon yleisistä mekanismeista. Asioiden edetessä kuva tutkittavasta ilmiöstä selveni. 
Samalla paljastui joukko asioita, joita olisi pitänyt kysyä ja selvittää tapaustutkimusten alussa. 
Havaintojen perusteella DiRVa on rakentanut PROVE-IT mallin, joka mahdollistaa jatkotutkimuksissa 
nopeamman ja täsmällisemmän kuvauksen ja analyysin digitaalisen terveysteknologian (DTT) 
vaikutuksista.

Pelialue

Ilmiö Ongelma

Tutkimus-
ongelma

Tutkimuskysymykset

Tutkimuksen 
suorittaminen

Aiempi tieto Tutkimuksen 
sidosryhmät

Tieteellinen 
kontribuutio

Kontribuutio 
ratkaisuun

Tieteellisen tutkimuksen kulku
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DiRVA:n pelialue on kahden maailman yhdistelmä. Terveys ja hyvinvointipalvelut ovat 
ammattimaista palvelutuotantoa, jolla pyritään edistämään ihmisten fyysistä ja mentaalista 
hyvinvointia. Tähän kuuluu korjaavaan toimintaan keskittyvän Sote:n lisäksi myös hyvinvointia 
parantavat palvelut, kuten kuntosalit. Pelialueella pörrää palvelutuottajia ja asiakkaita, 
näköetäisyydellä on sidosryhmiä. Toinen maailma on digitaalinen teknologia (DT). Tällä tarkoitetaan 
laitteita, ohjelmistoja ja menettelytapoja, joilla otetaan erilaisia syötteitä (input), kuten havaintoja, 
mittauksia, rekisteritietoa ja raportointia. Ne muunnetaan digitaaliseen muotoon, käsitellään ja 
tulostetaan (output) muotoon, jonka käyttäjä, yksilö, ryhmä, tai robotti, voi lukea. Digitaalinen 
teknologia tyypillisesti tuottaa ohjausinformaatiota, jonka perusteella toimija voi tehdä tai olla 
tekemättä jotain. Digitaalista teknologiaa ovat myös erilaiset laitteet, jotka pystyvät tekemään 
asioita, jotka ihmiseltä sujuvat hitaasti, epätäsmällisesti tai ei lainkaan. On myös digitaalisia 
teknologioita, jotka tuottavat diagnostista tietoa (aivojen kuvantaminen) tai terapeuttisia efektejä 
(sähkömagneettiset impulssit). Niitä ei kuitenkaan käsitellä tässä tutkimuksessa.

Pelialueella esiintyy ongelma. Digitaalisten terveysteknologioiden käyttöönotto on usein 
hankalaa, vaivalloista ja kallista. Jotkut käyttäjät saavuttavat toivomansa tulokset, toiset eivät. 
Teknologiatuottajat eivät aina tiedä, mitä vaikutuksia heidän tuotteillaan saattaa olla. Pelialueella 
esiintyy kirjallisuudesta tuttuja ilmiöitä, kuten teknologian hyväksyminen (technology acceptance), 
muutosvalmius (organizational readiness for change), innovaatioiden leviäminen (diffusion of 
innovations), teknologian normalisaatio (normalization process theory), ja organisaation muutos 
(organizational change). Näitä esiintyy muuallakin kuin digi- ja sotemaailmoissa, joten ilmiötasolla 
voidaan hakea vauhtia pitkästä tutkimusperinteestä.

Eri sidosryhmien perspektiiveistä voidaan ryhtyä sommittelemaan tutkimusongelmaa. 

Digitaalisten terveysteknologioiden tuottajilla on jokin teknologia, jonka perusteella he esittävät 
hypoteettisen arvotarjoaman (value proposition) pyrkien tuomaan esille teknologioiden hyviä 
puolia. Onko tämä uskottavaa myyntipuhetta? Miten teknologiayritys esittää potentiaalisille 
asiakkailleen kuvaukset ja laskelmat, joiden perusteella ostaja voi tehdä valistuneen päätöksen?

Tutkimusongelma 1: Miten luoda uskottava tarina digitaalisten terveysteknologioiden 
käyttöönoton hyödyistä?

Ongelma ratkeaisi, jos meillä olisi menettelytapa, analyysikehikko, tai laskentamalli, joka tuottaisi 
tämän tarinan tehokkaasti ja luotettavasti.

DiRVan pelialue on terveys- ja 
hyvinvointipalvelujen ja digitaalisen 

teknologian leikkauspinta, digitaaliset 
terveysteknologiat (DTT).
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Tutkimusongelma 2: Jos käyttäjä ottaa digitaalisen terveysteknologian käyttöön, mitä seurauksia 
sillä on heidän organisaatiolleen, prosesseille, työnkuville ja resursseille. Miten käyttöönotto 
toteutetaan sujuvasti? Mitä ongelmia ja vastarintaa voi esiintyä?

Ongelma ratkeaisi, jos meillä olisi menettelytapa, jolla voisimme suunnitella käyttöönoton 
etukäteen, sovittaa se olosuhteisiin, löytää maksimaalinen potentiaali ja laskea tulokset.

Tutkimusongelmien ratkaisemisen tiellä on esteitä. Emme tiedä, mitä nuo menettelytavat ovat 
ja miten ne kehitettäisiin. Nämä ovat tunnettuja tuntemattomia (known unknowns): tiedämme, 
että jos tietäisimme tämän, voisimme tehdä jotain, johon nyt emme pysty. Näistä tislautuvat 
tutkimuskysymykset. Tutkimuskysymysten muotoilu edellyttää ymmärrystä siitä, miten pelialue 
tällä kohdalla toimii. Tarvitaan käsitteellinen malli, joka opastaa katsomaan oikeita asioita.

3.2 Käsitteellinen malli

Digitaalinen terveysteknologia (DTT) otetaan käyttöön jonkin isäntäorganisaation jossakin 
asiayhteydessä. Mielikuvallisesti voimme ajatella, että DTT on kuin kivi, joka pudotetaan 
(interventio) lammikkoon (konteksti). Jotain tapahtuu. Mikä mekanismi tuottaa loiskahduksen ja 
laineita?

DTT-interventio koskettaa jotakin isäntäorganisaatiossa. Kosketus käynnistää mekanismeja. Joku 
tekee jotakin uutta, tekee jotakin vanhaa uudella tavalla tai jättää jotain tarpeettomaksi käynyttä 
tekemättä. Muutoksen pitäisi aikaansaada toivottuja asioita. Tuottavuus paranee, kun sama asia 
tehdään nyt vähemmällä ajalla ja vaivalla. Laatu paranee, kun virhevaihtelu ja riskit vähenevät ja 
toiminta täsmentyy, kun potilaita voidaan käsitellä yksilöinä. Vaikutusten pitäisi jollakin aikavälillä 
olla laskettavissa rahassa. Jos hyöty on suurempi kuin kustannus, interventio on onnistunut ja 
kannattava.

Kaikki interventiot eivät suju toivotulla tavalla. Jokin toimija joutuu opettelemaan uusia asioita, 
jonkun työtehtävät ja status saattavat kadota, totutut rutiinit ja auktoriteettisuhteet saattavat 
mennä sekaisin. Muutos herättää vastarintaa, immuunireaktioita.

Mekanismi toimii jossakin kontekstissa. Sama mekanismi eri kontekstissa voi tuottaa erilaisia 
tuloksia. Kontekstuaalisia tekijöitä voi olla monenlaisia monessa kerrostumassa. Muutoksella on 
välittömiä vaikutuksia – loiskahdus lammikossa – ja välillisiä laineita laajenevassa kehässä. On 
ensimmäisen, toisen, ja n-asteen vaikutuksia. Mitä kauemmaksi kosketuspinnasta mennään, sen 
suurempi konteksti ja sen enemmän on väliin tulevia tekijöitä. 

Helppo ja siksi yleinen tapa tutkia interventioita on määritellä konteksti laajasti. Esimerkiksi 
kokonaisessa organisaatiossa kuten sairaalassa tai terveyskeskuksessa voidaan todeta 
intervention tapahtuneen ja sitten mitata vaikutuksia joillakin yleisillä tulosmuuttujilla, kuten 
kokonaiskustannukset, käyttöaste tai kuolleisuus. Yleiskuva toki on tärkeä, mutta intervention 

CIMO-mallinnus vaikuttavuusarvioinnin perustana
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ymmärtäminen edellyttää tunkeutumista konteksteihin, jotta voitaisiin tunnistaa mekanismit: Mikä 
muuttui intervention johdosta? Jos mekanismi ymmärretään, on mahdollista tehdä oletuksia siitä, 
miten interventio toimisi jossain muussa kontekstissa. DiRVA:n tarkoitus on tunkeutua ytimeen.

Mustat laatikot ja input-output-mallit

Systeemiteoriassa ajatellaan organisaatioita (tuotantojärjestelmiä) mustina laatikoina. Niitä 
voi olla sisäkkäin ja vierekkäin. Musta laatikko on rajapinta, jonka läpi tarkkailija näkee sumeasti tai 
ei lainkaan. Mitä siellä sisällä tapahtuu ei ole tiedossa – eikä välttämättä edes kiinnosta.

Esimoderni lääketiede käsitteli ihmisen kehoa mustana 
laatikkona. Kirkko kielsi katsomasta ihon alle. Lääkärit 
pystyivät tekemään vain yleisluontoisia havaintoja ja 
päätelmiä: jos mahatautiselle antaa oksennuslääkettä, 
hän useimmiten tervehtyy. Moderni lääketiede sai 
alkunsa, kun tutkijat ryhtyivät tekemään ruumiinavauksia 
ja löytämään elimiä ja tunnistamaan elinjärjestelmiä, 
kuten verenkierto ja ruuansulatus. Mikrobien maailma 
oli mustassa laatikossa, kunnes kehitettiin mikroskooppi, 
jolla Pasteur näki laatikon sisään, löysi bakteerit ja kehitti 
niitä tuhoavan lämpökäsittelyn.

Mustaan laatikkoon menee jotain sisään – 
energiaa, materiaa ja/tai informaatiota – ja 
sieltä tulee ulos tuotoksia. Mustan laatikon 
sisään katsominen tarkoittaa systeemitason 
muutosta. Mustat laatikot muodostavat 
systeemihierarkian. Korkeammalla tasolla on 
sumeita yhteyksiä, mutta laaja peitto. 

Arvioinnissa joudutaan taiteilemaan täsmällisyyden ja relevanssin välillä. Sote on musta 
laatikko, johon menee sisään rahaa (% BKT:stä) ja tulee ulos kansanterveyttä. Kansan terveys on 
relevantti tavoite, mutta tällä tasolla tarkastelu ei kerro, miten input muuttuu outputiksi.

Alemmalla tasolla on täsmällisempiä yhteyksiä, mutta tuotokset ovat osasuoritteita, joiden 
laskeminen tuottaa osatotuuden. Leikkaussali on musta laatikko, johon menee sisään tarvikkeita 
ja työvoimaa, ulos tulee leikattuja potilaita. Leikkaussalin tuottavuus on relevantti tehokkuusmitta 
kirurgisen klinikan johdon seurattavaksi, mutta leikkausmäärien maksimointi ei välttämättä ole 
kansanterveyden kannalta relevantti tavoite.

DTT-interventio tunkeutuu joidenkin mustien laatikoiden sisään. Konteksti on ainakin osittain 
avattu musta laatikko. Mutta mikä on oikea systeemitaso? Ei tietenkään ole mitään yleisesti 
määriteltyä ’oikeaa’ tasoa. Laatikko ja konteksti valitaan sen mukaan, mitä halutaan tietää. 

Tässä tutkimuksessa haluamme palvelutuotanto-organisaatioiden ja prosessien tasoilla tietää, 
mitä tapahtuu, kun DTT otetaan käyttöön: kuka tekee mitä eri tavalla kuin aikaisemmin? Jotta 
DTT:llä olisi merkitystä, sen täytyy jollakin tavalla koskettaa kahta asiaa: potilaan ja ammattilaisen 

OutIn

 Intervention kulku mustan laatikon läpi
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välistä hoitosuhdetta ja siinä luotua terveysarvoa; sekä toiminnan kokonaiskustannuksia. Mustan 
laatikon sisään katsotaan eri kulmista. Jokainen perspektiivi määrää tutkittavan yksikön (Unit of 
Analysis).

Kuvan havainnollistamalla tavalla oletetaan, että DTT-interventiolla on välitön vaikutus välittömässä 
kontekstissa (konteksti-1). Esimerkiksi jollakin toimijalla on nyt käytössään aikaisempaa 
täsmällisempää potilastietoa. Vaikutus siirtyy seuraavalle systeemitasolle (konteksti-2), jolla 
kysytään, mitä tällä tiedolla tehdään? Väliin tulee joukko tekijöitä, kuten päätöksentekomekanismit, 
resurssien järjestely ja käytettävissä olevat hoitopolut. DTT-interventioiden välitön vaikutus 
yleensä on, että se tekee jonkin asian mahdolliseksi.

Termi ’vaikutus’ voidaan tarvittaessa täsmentää. On välittömiä, suoria, välillisiä, ja kerrannaisia 
vaikutuksia. Kuvan havainnollistamalla tavalla vaikutukset voidaan numeroida: vaikutus1, 
vaikutus2… vaikutusn.  Väliin tulevat muuttuja (confounders) voivat laimentaa, vahvistaa tai 
pukata vaikutuksia eri suuntiin.

DTT:n tuottama informaatio mahdollistaa, mutta työnjohdon tulee tarttua mahdollisuuksiin 
ja tehdä niistä vaikutuksia.

Soten mustien laatikkojen systeemihierarkia
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Kaiku-sovellutuksen välitön vaikutus (1) on, että osa puhelinliikenteestä siirtyy 
sähköiseen muotoon. Tämä taas vapauttaa hoitajaresursseja (vaikutus-2), joka 
puolestaan mahdollistaa vapautuneiden resurssien kohdistamisen muuhun työhön 
(mahdollistaja-1). Tämä ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti eikä Kaiku-sovellutuksen 
suorana vaikutuksena, vaan vaatii työnjohdon toimenpiteitä. Jos näin tehdään, syntyy 
vaikutus-3, lisää aikaa muuhun potilastyöhön. Ellei näin tehdä, vaikutus sammuu ja 
kysymys kuuluu, onko vaikutuksen puute teknologiatoimittajan vai käyttäjän vastuulla?

Yhdellä DTT:llä voi olla monta vaikutusta, jotka voivat kohdistua eri toimijoihin ja konteksteihin.

Klinik Pro –järjestelmä koskettaa puhelinliikennettä, mutta myös potilaan mahdollisuuksia 
hakeutua palveluun, kysynnän jäsentymistä ja lajittelua, sekä potilasvirtojen ohjausta. 
Jokaista vaikutusketjua pitää tarkastella erikseen.

Interventio Vaikutus 1 Vaikutus 2 Vaikutus 3 Arki-
vaikuttavuus

Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 3

Konteksti 1 Konteksti 2 Konteksti 3

Väliin 
tulevia 

muuttujia

Johtaminen

Intervention vaikutusten kulku kontekstista toiseen
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3.3 PROVE-IT-malli

PROVE-IT-CIMO-konfiguraatio

PROVE-IT-mallissa CIMO:n jokaiseen osaan liittyy tarkastelukehikko, joka auttaa kuvaamaan 
ja analysoimaan terveydenhuollon digitaalisten ratkaisujen vaikuttavuusnäytön kerryttämisen 
kannalta olennaiset piirteet interventiosta, kontekstista, mekanismeista ja vaikutuksista. 
Kuvaaminen tässä yhteydessä tarkoittaa, mitä jokin piirre on (ontologia) ja mitä siitä voi tietää 
(epistemologia). Analyysi asettaa piirteen suhteeseen muiden tekijöiden kanssa ja selvittää, 
miten kyseinen piirre toimii (dynamiikka). Kehikon kysymyksiin vastaamalla teknologiayritys voi 
rakentaa suunnitelman näytön keruulle ja luoda johdonmukaisen esityksen siitä, miten DTT johtaa 
vaikuttavuuteen. Kaikki kysymykset eivät kuitenkaan ole relevantteja kaikille teknologioille, joten 
osa vastauksista on tyhjiä.

I: Intervention kuvaaminen

Yleisellä tasolla digitaalisessa teknologiassa on kolme osaa. 

Datan keruu (Input) -osa imuroi tietoa ja muuttaa sen tarvittaessa digitaaliseen muotoon. Tieto voi 
olla antureiden tuottamia havaintoja, kuten verenpaine, lämpötila, GPS:n osoittama sijaintipaikka, 
tai jonkin toimijan raportoimaa tietoa matkapuhelimen kyselysovelluksen avulla tai olemassa 
olevan tiedon keräämistä rekistereistä.

Prosessori käsittelee tietoa erilaisten algoritmien tai tekoälyn avulla. Data jalostuu informaatioksi 
eli se tiivistyy tunnusluvuiksi, sille tulee merkitys ja se asetetaan johonkin kontekstiin.
Tulostus (Output) -osa tulostaa tiedon muotoon, jonka käyttäjä voi ymmärtää (käyttöliittymä). 
Tulostus voi olla reaaliaikaista tai jaksottaista.

Klinik Pro ja Kaiku –ratkaisut keräävät potilaiden itsensä raportoimaa dataa, joka 
prosessoidaan ja tulostetaan hoitohenkilöstölle. MegaFixu lukee lääkemääräyksiä, 
tilauksia, varastosaldoja ja pakkauskoodeja ja prosessoi ne robotin toimintaohjeiksi. 
Duodecim Oppiportti ottaa syötteeksi valmiin opetuspaketin, jonka se siirtää ja tulostaa 
käyttäjälle sopivaan muotoon.

DTT-intervention yleiset osat ja vaikutukset
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Digitaalisen teknologian tuotos on sen tuottama tuloste. Sitä voi arvioida teknisin kriteerein, 
kuten syötetiedon kattavuus, algoritmien oikeellisuus, ja tulosteen luettavuus. Lähtökohtaisesti 
digitaalisen ratkaisun arvo koostuu kolmesta tekijästä. Digitaalinen tieto on täsmällisempää, 
sen kerääminen ja käsittely on nopeampaa ja halvempaa kuin vaihtoehtoisilla menetelmillä. 
Digitaalinen tieto voidaan lähettää käyttäjälle saman tien ilman aikaan tai paikkaan liittyviä 
rajoitteita.

Monissa DTT-ratkaisuissa on useampia toiminnallisuuksia ja käyttäjiä. Tarvittaessa jokainen 
kuvataan erikseen.

Interventiota (I) selventävät kysymykset:

 Mitä dataa kerätään?
 Miten data kerätään (anturi, itseraportointi, rekisteridata)?
 Miten data prosessoidaan informaatioksi?
 Miten tulokset esitetään?
 Kenelle tulokset esitetään? 
 Mikä tieto täsmentyy ja millä tavalla?
 Miten tieto jaetaan käyttäjille? 
 Mitkä aika-paikka -rajoitteet muuttuvat?
 Miten käyttäjä ohjeistetaan?

Tästä eteenpäin arvioinnin kohteeksi tulee, mitä käyttäjä tiedolla tekee? Digitaaliset ratkaisut 
poikkeavat toisistaan siinä, miten laajasti ja täsmällisesti ne määrittelevät käyttäjältä edellytetyt 
toimet; mitä uusia asioita tulee tehdä, mitä vanhoja asioita voi tehdä eri tavalla, ja mitä asioita voi 
jättää tarpeettomina tekemättä.

C: Kontekstin kuvaaminen

Konteksti tarkoittaa asiayhteyttä, jossa 
DTT toimii ja vaikuttaa. Konteksteja voi 
tarkastella eri perspektiiveistä; niiden 
summa muodostaa kokonaiskontekstin.

Hoitopolku ja 
potilasepisodiperspektiivi
Potilaan näkökulmasta terveydenhuolto 
näyttäytyy potilasepisodina (patient 
episode, patient journey). Se kuvaa 
kaikkea mitä potilas tekee, mihin 
hän menee, mitä hänelle tapahtuu ja 
mitä hän kokee potilaana ollessaan. 
Palvelutuottajan kannalta hoitopolku 

Kontekstin osat
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(clinical pathway) on se tapa, jolla episodi yritetään aikaansaada. Mielikuvallisesti hoitopolku 
voidaan ajatella ennakolta suunniteltuna väylänä, episodi kuvaa miten potilas oikeasti liikkuu 
kyseisellä väylällä tai sen ulkopuolella. Hoitopolku on siis suunnitelma, episodi sen toteutuminen. 
Potilasepisodi alkaa ensimmäisestä yhteydenotosta ja päättyy viimeiseen toimenpiteeseen.

Hoitopolku ja potilasepisodiperspektiiveistä konteksti kuvataan määrittelemällä, mihin hoitopolun 
osiin DTT kohdistuu:

 Hoitoon hakeutuminen
 Diagnostisen tiedon keruu
 Kliininen päätöksenteko
 Hoitosuunnitelman laatiminen (integraatio)
 Hoitosuunnitelman toteutuminen (koordinaatio)
 Poikkeuksiin reagoiminen (joustavuus)
 Tilan seuranta

Sidosryhmäperspektiivi
Organisaation (mustan laatikon) sidosryhmällä tarkoitetaan kaikkia niitä toimijoita (yksilöitä, 
yhteisöjä), joihin organisaation olemassaololla ja toiminnalla on vaikutusta, ja jotka omalla 
toiminnallaan voivat vaikuttaa organisaatioon. Tyypillisesti sidosryhmällä ajatellaan jotain 
organisaation ulkopuolista tahoa, ei henkilökuntaa. Raja ei kuitenkaan ole terävä, esimerkiksi 
henkilökuntaa voi edustaa jokin ammatillinen organisaatio. Työntekijöillä on kaksi erilaista 
roolia, toisaalta he ovat toimijoita, toisaalta heillä on omia etuja valvottavanaan palkansaajina.  
Sidosryhmäperspektiivin merkitys on poliittinen: eri tahot asettavat erilaisia onnistumisen 
kriteereitä. DTT-intervention tärkeimmät sidosryhmät ovat potilaat, päättäjät, rahoittajat, 
palkansaajat ja regulaattorit.

Sidosryhmäperspektiiviä selventävät kysymykset:

 Mitkä ovat intervention sidosryhmät?
 Mikä on kunkin etu tai intressi?
 Miten kukin etu tai intressi toteutuu ja miten se todetaan, arvioidaan tai mitataan?
 Miten eri sidosryhmien edut ja näkemykset tulevat esiin vaikutusten ja kustannusten  
 määrittelyssä ja mittaamisessa?

Potilaita luonnollisesti kiinnostavat saatavuus, helppokäyttöisyys ja terveysvaikutukset, rahoittajia 
investoinnin tuotto, käyttäjiä työtehtävien ja auktoriteettisuhteiden muutokset ja regulaattoria 
tietosuoja ja muut juridiset asiat.

Toimijaperspektiivi
Toimijalla (agent) tarkoitetaan tässä henkilöä tai ryhmää, joka käyttää tai on DTT:n suorassa 
vaikutuspiirissä ja/tai sen käyttöönoton seurauksena joutuu muuttamaan jotain omassa 
toiminnassaan.
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Toimijaperspektiiviä selventävät kysymykset:

 Kuka käyttää tai ketkä käyttävät interventiota?
 Mitä kompetenssia käyttö edellyttää?
 Miten työtehtävät muuttuvat?
 Miten interventio vaikuttaa toimijoiden rooleihin, heidän välisiin suhteisiinsa,   
 hierarkiaan ja päätöksentekoon? 

Toimintoperspektiivi
Toiminto, suoritus, tai prosessointi (act, action, processing) tarkoittaa niitä asioita, joita 
tehdään toivotun lopputuloksen aikaansaamiseksi. Toimintaa on syytä tarkastella toimijoista 
riippumattomasti, koska DTT-interventio saattaa muuttaa toiminta-toimija kokonaisuuksia.
Toiminto aikaansaa muutoksen jossakin tilassa. Kaikkea tuotantoa voidaan kuvata tilamuutoksina, 
jotka kohdistuvat aineellisiin (tavaratuotanto) tai aineettomiin tiloihin (palvelutuotanto).

Kun potilas varaa ajan lääkäriltä, hänen tilansa muuttuu tyypistä ’jäsentymätön kysyntä’ tyyppiin 
’aikataulutettu kysyntä’. Jos potilaasta otetaan ja analysoidaan verinäyte, häntä koskeva 
tiedollinen tila (potilastieto) muuttuu tilaksi ’potilas, jolla ajantasainen verenkuva’. Kirurginen 
leikkaus on toiminta, joka poistaa, lisää tai korjaa jotain potilaan kehossa ja aikaansaa fyysisen 
tilamuutoksen. Toiminnoiksi lasketaan vain ne teot, jotka välittömästi muuttavat potilaan tai häntä 
koskevan tiedon tilaa. Toimintojen lineaarinen joukko muodostaa arvoketjun. Se kertoo, minkä 
tilamuutosten on tapahduttava, jotta toivottu tulos saataisiin aikaan.

Toimintoperspektiiviä selventävät kysymykset:

 Potilaan terveydentila mittalaitteiden ja/tai asiantuntija-arvion mukaan
 Potilaan toimintakyky
 Potilaan itseraportoitu terveydentila (PROM) 
 Potilaan itseraportoidut kokemukset (PREM).
 Potilasta koskeva diagnostinen tieto, status ja ymmärrys hänen tilastaan ja ennusteesta  
 potilastietojärjestelmään kuvattuna (knowledge and discovery).
 Koskettaako DTT johonkin arvoketjun osaan?
 Vaikuttaako DTT arvoketjuun kokonaan vai osittain?
 Tuoko DTT uusia toimintoja?
 Muuttaako se nykyisiä toimintoja?
 Käyvätkö jotkut toiminnot tarpeettomiksi?

Toiminto- ja arvoketjuperspektiivi on abstraktio, jota on hankala, mutta tärkeä käsitellä omana 
asianaan, koska viime kädessä vain toiminnot aikaansaavat vaikutuksia. Toimintojen varsinainen 
analyysi tapahtuu yhdessä informaatio- ja prosessiperspektiivien kanssa.
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Informaatioperspektiivi
Informaatioperspektiivi kuvaa, mitä ohjausinformaatiota (control information) toimijalla tulee 
olla, jotta hän voisi suorittaa toiminnon ja aikaansaada tilamuutoksen. Pienissä asiayhteyksissä 
kuten perhelääkärin tapauksessa, toimija pärjää muistinsa varassa. Suurivolyymiympäristössä 
tulee olla toiminnanohjausjärjestelmä. Mikä informaatio tuo potilaan ja hoitajan yhteen? Onko se 
varausjärjestelmä, työvuorojärjestelmä, allokaatiot, vastuut tai jotain muuta? Minkä informaation 
perusteella hoitaja tietää, mitä tälle potilaalle juuri nyt tässä ja tänään pitää tehdä? 

Informaatioperspektiiviä selventävät kysymykset: 

 Mitä ohjausinformaatiota DTT tuo millekin toimijalle?
 Mitä DTT tuo uutta, muuttaa tai poistaa nykyisestä toiminnanohjausjärjestelmästä?
 Miten potilaskohtainen tiedon integrointi toteutuu?
 Miten prosessien koordinointi toteutuu?

Prosessivaiheperspektiivi
Tuotantoprosessi tarkoittaa toimintojen (arvoketju) sekä niiden valmistelujen, tukitoimien, 
asetusten, ja seurannan sarjaa. Prosessi toistuu jonkinmoisella säännöllisyydellä potilaasta 
toiseen. Prosessit voivat olla jatkuvia (vuodeosastohoito) tai diskreettejä (hammaslääkärikäynti) 
koostuen erilaisista vaiheista, joiden välillä potilas odottaa. Prosessin rakenneosa on vaihe (step), 
joka samalla on prosessitarkastelun musta laatikko.

Vaiheen ytimessä on toiminto (prosessointi), joka aikaansaa tilamuutoksen eli arvoa. Toiminto ei 
kuitenkaan voi esiintyä yksin ja sellaisenaan, vaan se tulee järjestää antamalla sille määrätty aika, 
valmisteltu paikka ja tarvittavat välineet sekä kohdistamalla siihen jokin kompetenssin omaava 
resurssi. Toiminto ja siitä muodostuva arvoketjut perustuvat kliiniseen tietoon ja teknologiaan, 
tukitoimet ovat johtamista. 

Jokaista toimintoa edeltää kognitiivinen valmistelu, jota kutsutaan asetukseksi (setup). 
Asetus on mentaalinen operaatio, jossa toimija päättää, mitä hän seuraavaksi tekee. Asetus-
suoritus-pari esiintyy samassa muodossa mikrotason puoliautomaattisissa ja refleksiivisissä 
toimintakomponenteissa (käden liikkeet), mutta myös makrotason kliinisessä päätöksenteossa 
(leikataanko vai kokeillaanko konservatiivista).  Asetuksen vastinpari on toiminnan jälkeen tehtävä 
tarkistus; menikö kaikki niin kuin piti (monitorointi).

Kognitiivista asetusta edeltää fyysinen valmistelu (preparation), jossa tuotantoresurssit, kuten 
tekijät, välineet, tarvikkeet, kootaan yhteen. Sen vastinpari jälkikäteen on palautus (replenishment), 
siivous, hyllytys ja muut sellaiset asiat, jolla tuotantoresurssi palautetaan toimintakykyiseksi 
seuraavaa potilasta varten. Näitä kutsutaan yleisesti tukiprosesseiksi.

Toimintojen ja valmistelujen välinen suhde on epäsymmetrinen. Vain toiminto tuottaa 
tilamuutoksen eli arvoa. Valmistelu ja asetus ovat toiminnon kannalta välttämättömiä. 
Leikkausesimerkkiin viitaten: potilasta ei voi leikata ilman paikallaoloa ja anestesiavalmistelua. 
Yksinään ne eivät kuitenkaan tuota arvoa, ainoastaan kustannuksia: jos leikkausta ei voikaan 
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tehdä, valmistelut ovat turhia tai jopa haitallisia.Tästä seuraa DTT:n kannalta merkittävä ero: 
vaikuttaako interventio toimintoihin vai niiden valmisteluun? Edelliset kohdistuvat tapaan, jolla 
toiminto suoritetaan, esimerkiksi leikkauksessa käytetty välineistö tai tekotapa. Jälkimmäinen 
tarkoittaa, minkä tiedon varassa asetus tehdään tai mitä tietoa tarkistukseen ja monitorointiin 
on käytettävissä. Toimintoihin vaikuttava teknologia on tyypillisesti lääkintälaite, valmisteluihin 
vaikuttava teknologia on tyypillisesti diagnostiikkaa ja toiminnan ohjausta. DTT voi vaikuttaa 
myös valmisteluihin ja palautukseen, esim. resurssien ja materiaalien hallintajärjestelmät.

Kaikessa tuotannossa asetus-suoritussuhteella on vipuvaikutuksia. Asetuksen tekeminen vie 
aikaa ja syö resursseja. Jos samalla asetuksella voidaan tehdä useampia toistoja, kustannukset 
voidaan jakaa suurelle toistomäärälle ja yksikkökustannus laskee. Prosessien standardointi 
tarkoittaa juuri tätä. Jos asetus tulee tehdä joka vaiheessa erikseen ilman mallia, kyseessä on 
kehkeytyvä (eksploratiivinen) prosessi. Sitä ei voi suunnitella kuin muutaman vaiheen kerrallaan. 
Mitä enemmän prosessissa on epästandardeja asetuksia, sen hankalampi ja riskialttiimpi se on. 
Massatuotannon logiikka ja suurtuotantoetu teollisuudessa perustuvat nimenomaan asetusten 
yhdenmukaistamiseen, jonka perusteella prosessointi voidaan standardoida.

Prosessivaihe -perspektiiviä selventävät kysymykset:

 Vaikuttaako DTT toimintoihin?
 Vaikuttaako DTT kognitiiviseen asetukseen? Jos kyllä, niin millä tasolla?
 Vaikuttaako DTT tarkistukseen ja monitorointiin?
 Vaikuttaako DTT valmisteluihin ja/tai palautukseen?
 Mikä on asetusten standardoinnin aste?
 Miten asetus-suoritus-suhde toimii nyt ja miten se voisi muuttua?
 Miten monitorointitieto vaikuttaa asetuksiin?

Asetus Tarkistus

Tilamuutos

ProsessointiValmistelu

Tuki Palautus

Prosessivaiheen (Musta laatikko) anatomia
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M: Mekanismien kuvaaminen

Kun DTT-interventio otetaan käyttöön ja se koskettaa jotain kohtaa kontekstissa, mitä tapahtuu? Tätä 
voi tarkastella tavoitteellisen toiminnan yleisten ehtojen kautta. Jotta jotain tarkoituksenmukaista 
tapahtuisi, toimijalla tulee olla tarvittavat resurssit ja kyvykkyydet; hänen tulee tietää, mitä juuri 
nyt ja seuraavaksi pitää tehdä; ja hänen pitää haluta tehdä se. Jos yksi puuttuu, tavoitteellinen 
toiminta ei ole mahdollista. Intervention perimmäinen mekanismi koostuu näistä kolmesta. 

 Can do: Nyt voi tehdä jotain, jota ei ennen voinut, kompetenssi kehittyy.

 Know what to do: Täsmällisempi diagnostiikka ja toiminnanohjaus: toimija tietää  
 tarkemmin, mitä juuri tälle potilaalle, juuri nyt pitää tehdä.

 Want to do: Motivaatio.

Terveyspalvelujärjestelmän yleiset mekanismit toimivat seuraavasti:
Nämä mekanismit ovat loogisia konstruktioita. Jokaisesta on suora vaikutus kustannuksiin. Jos 
terveyspalvelujärjestelmän kustannuskasvu halutaan hillitä heikentämättä laatua ja saatavuutta, 
jonkun tai joidenkin näistä on toimittava. Jokaisen mekanismin toimiminen on erikseen todettava.

O: Vaikutusten kuvaaminen

Terveyspalveluissa vaikutus (outcome) tarkoittaa aikaansaatua muutosta potilaan terveydentilassa. 
Se tulee siis mitata per potilas per potilasepisodi käyttäen potilaalle merkittäviä mittareita. Termiä 
vaikutus käytetään myös kuvaamaan osatekijöitä vaikutusketjussa, jossa ensimmäinen vaikutus 
aikaansaa toisen, toinen kolmannen ja niin edelleen. Selvyyden vuoksi voidaan käyttää termejä 
terveysvaikutus, kustannusvaikutus ja välillinen vaikutus.

Know Can

Want

Oikea aika
Oikea erikoistumistaso
Integraatio
Näyttöön perustuva lääketiede
Koordinaatio
Kysynnän hallinta
Co-creation

Yleiset toiminnan ehdot ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden mekanismit
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Vaikuttavuus (value-based care) on suhdeluku, joka tarkoittaa vaikutuksen suhdetta kustannuksiin. 
Vaikuttavuus on siis sama kuin arvo: mitä saat suhteutettuna siihen, mitä annat (what you get - 
what you give; benefit - sacrifice).

Terveydenhuollon palvelukontakteista potilastasolla systemaattisesti 
kerättävää tietoa voidaan hyödyntää, kun terveysteknologioiden 
vaikuttavuutta arvioidaan. Kontaktitiedot sisältävät rakenteista 
tietoa diagnooseista, kontaktin syistä, toimenpiteistä ja hoitavasta 
henkilökunnasta. Tietoa rekisteröivät terveyspalvelun tuottajat 
potilastietojärjestelmissään ja kansalliset rekisterinpitäjät, kuten 
THL. Näiden rekisteritietojen avulla voidaan seurata potilaiden 
terveydentilan kehittymistä sekä muutoksia toiminnan kustannuksissa. 
Kustannuksia voidaan arvioida joko kohdistamalla palveluntuottajien 
todelliset kustannukset laskentakohteelle toimintolaskennan avulla 
tai hyödyntämällä kansallisia terveydenhuollon kontakteille tai 
hoitoepisodeille määritettyjä standardikustannuksia. Esimerkiksi 

Vaikutus:
Mitä aikaansaatiin?

Kustannus:
Mitä maksoi?

Vaikuttavuus

    Vaikuttavuus on suhdeluku

Oikea aika: Toimet käynnistetään ja suoritetaan optimaalisena aikana, ei liian aikaisin eikä 
liian myöhään. Hoidon viivästyminen pahentaa tilannetta ja ennenaikainen hoito voi aiheuttaa 
harmia.

Oikea taso: Toimiin käytetään erikoistumisasteeltaan ja kustannuksiltaan optimaalista, alinta 
riittävää resurssia. Mitä erikoistuneempi resurssi, sen kalliimpi.

Integraatio: Pirstaloitunut tieto tuodaan yhteen, jotta voitaisiin muodostaa kaikki 
olennaiset näkökannat ja tietolähteet huomioiva tulkinta potilaasta ja hänen tilanteestaan. 
Näiden perusteella voidaan tehdä integroituun ymmärrykseen perustuvia päätöksiä ja 
hoitosuunnitelmia. Luukulta luukulle pompottelu käy kalliiksi.

Koordinaatio ja prosessien ohjattavuus: Toimia ja toimijoita koskeva tieto on täsmällisempää 
ja reaaliaikaisempaa, joten resurssien allokaatiossa ja aikataulutuksessa voidaan välttää 
hukkaa ja varmistaa laatu. Huono koordinaatio tarkoittaa resurssien hukkakäyttöä.

Näyttöön perustuva lääketiede: Kliininen päätöksenteko perustuu näyttöön, jota on entistä 
enemmän ja kätevämmin saatavilla. Ei tehdä toimenpiteitä, joista ei ole näyttöä.

Kysynnän hallinta: Kysynnän muodostuminen, kontaktointi, potilaiden ohjaus oikeisiin 
kanaviin. Tällä vältetään turha kysyntä ja ohjataan kysyntä oikeaan prosessiin.

Terveyden yhteistuotanto hoitosuhteessa (co-creation of health), potilaan rooli, omahoito, 
omavastuu. Otetaan potilaan voimavarat hyötykäyttöön.
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tämän hankkeen Klinik Healthcare Solutions -tapaustutkimuksessa terveydenhuollon 
palvelukontaktien vähenemä muunnettiin euroiksi kohdistamalla palvelukontakteille kansalliset 
standardikustannukset.

Paitsi tuottajalle myös potilaalle aiheutuu kustannuksia terveydenhuollossa, joihin DTT mahdollisesti 
vaikuttaa. Potilaan kustannukset jakaantuvat suoriin maksuihin ja matkoihin sekä muihin välillisiin 
kustannuksiin. Potilaan muiden kuin rahallisten kustannusten arviointi on hankalaa, koska ne ovat 
tyypillisesti vaihtoehtokustannuksia (menetetty työaika), tai hankalasti monetisoitavissa (kipu, 
epävarmuus, ahdistus). Jos täsmällisiä mittareita ei ole, on käytettävä epätäsmällisiä, kuten 
sairausepisodin kokonaiskesto, käyntimäärä, ja itseraportointia erotteluasteikolla (tuntui hyvältä / 
tuntui huonolta) tai järjestyslukuasteikkoja (kipuskaala).

DTT-intervention vaikutuksia toivotaan usein näkyvän makrotasolla, esimerkiksi kuolleisuutena tai 
laatukorjattuina elinvuosina. Tällöin joudutaan kuitenkin tilanteeseen, jossa tutkimuksen kohteena 
on soten kokoinen musta laatikko, johon menee sisään DTT-interventio ja ulos pitäisi saada 
kansanterveydellisillä mittareilla todettuja vaikutuksia. Näkemättä mustan laatikon sisään ja ilman 
mahdollisuutta sulkea pois tai vakioida kaikki muut mahdolliset interventiot ja tapahtumat, on 
vaikeaa, ellei mahdotonta todeta yksittäisen DTT-intervention vaikutuksia.

DTT-intervention vaikutusten selvittämisessä perussääntö on, että ensisijainen vaikutusmittaus 
tulee tehdä ensimmäisessä rajapinnassa, jossa DTT tulostaa jotakin jonkun toimijan käytettäväksi. 
Jos vaikutusta ei näy tässä, sitä ei ole muuallakaan.

Jos interventiolla on välitön vaikutus, sen kerrannaisvaikutuksia voi sitten tutkia erikseen. Toisen 
asteen vaikutus kohdistuu seuraavaan systeemitasoon ja sen kontekstiin.

Klinik Pro siirtää potilailta tulevia yhteydenottoja puhelimesta sovelluksen kautta 
tietojärjestelmään. Tämän suora vaikutus on, että puhelimeen vastaamiseen tarvitaan 
vähemmän resursseja. Vähentynyt resurssitarve voidaan laskea työtunneissa ja muuttaa 
euroiksi. Tämä on ensimmäinen yhden tyypin vaikutus ensimmäisessä rajapinnassa. 

Seuraavaksi tulee tarkastella, miten vapautuneita resursseja käytetään. Jos johto ei tartu 
tilaisuuteen ja leikkaa tai kohdista resursseja johonkin muuhun työhön, DTT-intervention vaikutus 
kuolee siihen paikkaan.

Vaikutuksia (O) selventävät kysymykset:

 Mitkä ovat sidosryhmien ja toimijoiden odottamat vaikutukset – miten määriteltyinä ja  
 mitattuina?
 Mikä on DTT:n ensimmäinen vaikutus ensimmäisessä rajapinnassa?
 Mitä kustannuksia vaikutuksiin voidaan yhdistää?
 Mikä on DTT:n mahdollinen vaikutus potilaiden terveyteen ja toiminnan kustannuksiin?
 Minkälainen mahdollistaja-ketju vaikutuksesta syntyy?
 Mille toimijoille mahdollisuudet tarjoutuvat?
 Mitä työntekijöiden ja johdon tulisi tehdä, jotta mahdollistetut asiat toteutuisivat?
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3.4 PROVE-IT-mallin käyttöohjeet
PROVE-IT-malli auttaa terveysteknologiayrityksiä kuvaamaan vaikuttavuuden syntymistä eli se 
vastaa kysymykseen: Mitä mustan laatikon sisällä tapahtuu?

Mallin mukaan tehdään ensin kustakin terveysteknologiasta CIMO-kuvaus vastaamalla 
tarkastelukehikkojen kysymyksiin. Selvitetään siis, mitä terveysteknologia on. Analyyttisiin 
kysymyksiin vastaamalla syntyy käsitys tai hypoteesi siitä, miten interventio mahdollisesti toimii. 
Mahdollistajien kohdalla on selvitettävä, minkä toimijan pitäisi tarttua mihinkin asiaan, jotta 
vaikutus syntyisi. Vastausten perusteella on mahdollistaa laatia esitys vaikuttavuuden syntymisestä 
sekä toimintasuunnitelma vaikuttavuusnäytön kerryttämisestä valitsemalla sopivat mittauspisteet 
ja tutkimusasetelmat (näytön vahvuus). Kuva havainnollistaa PROVE-IT-mallin osia ja toimintaa.

PROVE-IT-mallin osat ja toiminnot
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I: Kuvaa DTT-interventio (digitaalinen ratkaisu)
 Mitä dataa kerätään ja miten?
 Miten data prosessoidaan informaatioksi (toiminnallisuus)?
 Miten informaatio tulostetaan/esitetään?
 Minkä informaation täsmällisyys lisääntyy?
 Kenelle uusi, täsmentynyt informaatio tarjotaan?

C: Kuvaa konteksti, johon DTT-interventio kohdistuu
 Yleiskuvaus kontekstista, esimerkiksi maantieteellinen sijainti, organisaatiorakenne,  
 soveltuva lainsäädäntö
 Sidosryhmät ja niiden kannalta olennaiset vaatimukset?
 Hoitoepisodin tai hoitopolun kohta?
 Toimijat?
 Mitä toimijoiden tulee osata käyttääkseen interventiota?
 Toiminnot?
 Mihin prosessin elementtiin interventio kohdistuu (asetus – suoritus – infra)?

M: Kuvaa DTT-intervention mekanismit, jotka johtavat kontekstissa vaikutuksiin
Kysy jokaisen tunnistetun toimijan kohdalla:
 Mitä uusia kyvykkyyksiä interventio tuo? (Can do)
 Mitä ohjausinformaatiota toimijalle tulee? (Know what to do)
 Näiden perusteella:
  Mitä uusia toimintoja syntyy?
  Mitä vanhoja toimintoja suoritetaan eri tavalla?
  Mitä toimintoja voi tarpeettomina jättää pois? 
 Mitä motivaatioon liittyviä tekijöitä interventiossa on? (Want to do)
 Mitkä terveydenhuollon mekanismit tulevat kyseeseen: oikea aika, oikea   
 erikoistumistaso, integraatio, koordinaatio, näyttö, kysynnän hallinta, terveyden   
 yhteistuotanto?

O: Kuvaa DTT-intervention vaikutukset
Mitkä ovat sidosryhmien ja toimijoiden odottamat vaikutukset (outcomes)?
 Terveysvaikutukset ja niiden mittarit
 Terveysvaikutuksen aikaansaamiseen käytetyt kustannukset
 Välitulokset, jotka ovat yhteydessä terveyteen ja/tai kustannuksiin
 Mitä johdon pitää tehdä mahdollistajille, jotta jokin vaikutus toteutuisi?

PROVE-IT-mallin askeleet
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Digitaalisia terveysinterventioita tuottava yritys muokkautuu ajan myötä. Teknologiayritykset 
rakentuvat jonkin liikeidean ympärille, valmistavat pääosin toimivan demoversion tuotteesta ja 
pilotoivat sitä yksittäisessä käyttökontekstissa. Ajan myötä tuotetta käyttävien organisaatioiden 
määrä ja kirjo kasvaa, ja tuote saatetaan ottaa käyttöön laajoilla palveluntuotantoalueilla, tai 
yritys saattaa kansainvälistyä toiselle markkinalle. Tarvittava näyttö riippuu kussakin vaiheessa 
teknologian käyttöönottavan organisaation lähtökohdista. Yrityksen tulee kyetä perustelemaan, 
että tuote on otettavissa käyttöön, ja että tuote saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Laajentuminen 
uusille markkinoille tai integroituminen kansallisiin terveystuotantoprosesseihin vaatii kuitenkin 
laajaa ennakkonäyttöä, jota strategisesti ajattelevan yrityksen tulisi alkaa kerryttää jo hyvissä 
ajoin. Seuraavassa on kuvattu tyypillisiä yrityksen kehitysvaiheita

Ideointivaihe
Ideointivaiheessa yritys suunnittelee toimivan liiketoimintamallin, 
ja kehittää tuotteen toimintalogiikkaa yhdessä asiantuntijoiden ja 
tuotekehitystiimin kanssa. Markkinatutkimusten ja lääketieteellisten 
asiantuntijalausuntojen avulla pyritään osoittamaan, että teknologian 
toimintalogiikka ja liikeidea ovat kannattavia.

Prototyyppivaihe
Prototyyppivaiheessa teknologiaa kehitetään yrityksen 
tuotekehitysyksikössä. Hyödyntämällä ketteriä 
ohjelmistokehitysmenetelmiä sekä käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen 
menetelmiä – kuten testikäyttäjiä, käyttäjätarinoita ja erilaisia 
käyttäjäpersoonia – pystytään varmistamaan, että tuote on teknisesti 
toimiva ja loppukäyttäjien tarpeet huomioiva.

Pilottivaihe
Pilottivaiheessa teknologia otetaan testikäyttöön yksittäisessä 
organisaatiossa, kuitenkin rajoitetuksi koeajaksi, ja usein myös tietyille 
käyttäjäryhmille – esimerkiksi yksilöityä hoitoa vaativat monisairaat 
potilaat saatetaan alkuvaiheessa rajata testipotilasryhmän ulkopuolelle. 
Pilottikäyttö pyrkii simuloimaan, miten teknologia toimisi ideaaleissa 
olosuhteissa. Pilottivaiheessa halutaan osoittaa, että teknologia 
soveltuu käytettäväksi asiakasympäristössä ja saavuttaa toivotut tulokset 
yleisimmillä käyttäjäryhmillä.

Ideointivaihe

Prototyyppivaihe

Pilottivaihe

Laadi systeemimalli kuvaamaan intervention vaikutusten siirtymistä kontekstista toiseen.
 
Tunnista mittauspisteet, joissa vaikutukset ilmenevät ja laadi suunnitelmat mittauksille.

Ota huomioon elinkaariperspektiivi ja laadi toimintasuunnitelma (tutkimusasetelmat ja   
vaikuttavuusnäytön aste).

Näytön kerryttämisen tiekartta
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Demonstraatiovaihe
Demonstraatiovaiheessa teknologia otetaan täysimittaisesti käyttöön 
asiakasorganisaatiossa, eikä käyttäjäryhmä poikkea tarkoitetusta. 
Demonstraatio päättyy tyypillisesti tuotteen pitkäaikaiseen käyttöönottoon 
asiakasympäristössä, mikäli demonstraatiossa kyetään näyttämään, että 
teknologia saavuttaa sille asetetut tavoitteet käytettäessä asiakkaan 
omassa organisaatiossa.

Skaalautumisvaihe
Skaalautumisvaiheessa teknologia otetaan käyttöön suuressa joukossa 
organisaatioita, esimerkiksi yksityisen terveyspalveluketjun tai kunnallisen 
sote-yhtymän eri toimipisteissä. Skaalautumisvaiheessa tarvitaan näyttöä 
teknologian joustavuudesta ja soveltuvuudesta erilaisille asiakasryhmille 
ja -organisaatioille, mutta myös näyttöä alueellisesta vaikuttavuudesta 
kustannus- ja terveysvaikutuksineen.

Integraatiovaihe
Integraatiovaiheessa näkökulmana on teknologian vakiinnuttaminen osaksi 
kansallisia tai alueellisia hoitosuosituksia. Tällöin avainasemassa on osoittaa, 
että teknologian käyttö on pitkällä aikavälillä kustannusvaikuttavampaa kuin 
nykyisten hoitosuositusten mukaiset käytännöt. Tällöin tulisi voida myös 
näyttää, että teknologian pitkän aikavälin väestötason terveysvaikutukset 
ovat yhtä hyviä tai parempia kuin nykykäytännöillä.

Kansainvälistymisvaihe
Kansainvälistymisvaiheessa teknologia otetaan käyttöön toisen maan 
sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään kuuluvassa organisaatiossa. Tällöin 
tuotteelle saattaa kohdistua erilaisia odotuksia kuin alun perin suunnitellussa 
toimintaympäristössä – lisäksi sääntely saattaa olla erilaista, ja voidaan 
tarvita uudenlaista näyttöä, jollaista edellisessä liiketoimintaympäristössä 
ei edellytetty. Joka tapauksessa kansainvälistymisvaiheessa näytön tarve 
kohdistuu sen osoittamiseen, että teknologia täyttää toisen kansainvälisen 
sote-järjestelmän sääntelyyn liittyvät vaatimukset, ja pystyy toteuttamaan 
kyseisessä toimintaympäristössä sille asetetut tavoitteet.

Usein yritykset käyvät vaiheita läpi päällekkäisesti ja hyppien vaiheiden yli – hyvin mennyt pilotti 
saattaa mahdollistaa suoraan teknologian käyttöönoton ilman merkittävää demonstraatiovaihetta. 
Myös näytön kerryttämistä seuraavaa vaihetta varten tehdään jatkuvasti edellisissä vaiheissa – 
esimerkiksi kansalliseen integraatioon tähtäävä yritys haluaa käyttää esimerkkinä kaikkia edellisiä 
onnistumisiaan pienemmissä organisaatioissa. Uusien lääkeaineiden markkinoilletulo muistuttaa 
tilannetta, jossa teknologiayritys ei voisi tulla markkinoille ennen integraatiovaiheeseen vaadittavan 
näytön kerryttämistä. Usein vähäisempikin näyttö riittää testausvaiheessa, mutta yritysten olisi 
hyvä miettiä, millä keinoin ja millaista näyttöä olisi kasvustrategia huomioiden oleellista kerryttää.
 

Demonstraatiovaihe

Skaalautumisvaihe

Integraatiovaihe

Kansainvälistymis-
vaihe





57

Keskustelu
DiRVa on tutkinut, miten teknologia hyödyttää yksilöitä ja yhteiskuntaa. Tämä liittyy tutkimuslinjaan 
Translational Systems Science, jossa yritetään ymmärtää, miten jokin ajatus, havainto tai teknologia 
siirtyy erilaisten järjestelmien välillä tai saman järjestelmän systeemitasolta toiselle.

Tuotantotaloudessa tutkitaan tuotantoa sosio-tekno-ekonomisena järjestelmänä. Sosio viittaa 
siihen, että tuotanto tapahtuu ihmisten toimesta tai vähintäänkin ihmisten suunnittelemana 
toimintana, josta seuraa, että kaikkeen liittyy jotain inhimillisiä ominaisuuksia ja ihmisten välisiä 
suhteita. Tekno tarkoittaa teknologiaa, jolla laajasti ymmärretään mitä tahansa tutkittuun 
tietoon perustuvaa tarkoitushakuisen toiminnan säännöstöä. Ekonomia korostaa, että kaikki 
tuotantojärjestelmät luovat ja kuluttavat resursseja, joten elinkelpoisia ovat vain ne, jotka antavat 
enemmän kuin ottavat. Innovaation perusmääritelmä on jokin uusi asia, joka voidaan toistuvasti 
tuottaa siten, että sekä tuottajat, käyttäjät että maksajat hyötyvät (trade-tested betterment).

DiRVa lähtee teknologioista, jotka ovat myöhäisessä prototyyppi- tai varhaisessa käyttövaiheessa. 
Monet digitaaliset terveysteknologiat (DTT) suorittavat digitaalisessa ohjauksessa jonkin 
toiminnon tai monitoroivat jotain tiloja, esimerkiksi potilaan elintoimintoja ja tuottavat niistä 
signaalin. Teknologia sellaisenaan on onnistunut, kun signaali on oikein tuotettu ja lähetetty. 
Palvelutuotantojärjestelmä vasta alkaa tästä. Signaali on saapunut. Nyt osataan tai tiedetään 
jotain, mitä ennen ei tiedetty. Mutta mitä sitten tehdään? Terveysteknologian heikko kohta 
on ollut teknon heikko liitos sosioon ja sitä kautta ekonoon. Ilman tätä linkkiä ja siitä alkavaa 
vaikutusketjua teknologia kutistuu ja katoaa.

DiRVa alkoi näistä huolista ja havainnoista. Matkan varrella käyttökokemuksia kerätessä ja 
tilanteita tutkiessa kävi ilmi, miten vähän tästä tiedämme, ja vielä vähemmän osaamme. PROVE-
IT kokoaa havainnot malliin, jota voi käyttää tarkistuslistan tavoin selvittämään, mitä pitäisi tietää, 
missä vaikutusten pitäisi näkyä, miten niitä pitäisi mitata, mihin mahdollistajiin pitäisi tarttua ja 
mitä umpikujia välttää. PROVE-IT on prototyyppi, joka odottaa testaustaan teknologiayrityksen 
myyntipuheen työkaluna.





Terveydenhuollon digitaalisten
ratkaisujen vaikuttavuuden
osoittaminen


