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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata millaista on sairaanhoitajien tietojärjestelmä-

osaaminen. Opinnäytetyön menetelmänä oli kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Aineisto 

koottiin käyttämällä sähköisiä tietokantoja ja manuaalista hakua. Aineisto analysoitiin 

käyttäen deduktiivista sisällönanalyysiä. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää sairaan-

hoitajien tietojärjestelmä osaamista. 

 

Tulosten mukaan sairaanhoitajat käyttivät tietojärjestelmiä päivittäin työssään. Sairaan-

hoitajat voisivat käyttää tietojärjestelmiä tehokkaammin, jos he olisivat saaneet enem-

män perehdytystä ja koulutusta tietojärjestelmiin. Sairaanhoitajat haluavat osallistua 

tietojärjestelmien kehittämistyöhön. Tuloksena kerättyä tietoa voidaan käyttää sairaan-

hoitajien tietojärjestelmäkoulutusten suunnitteluun ja sairaalan tietojärjestelmien kehit-

tämiseen. 

 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tietää miten sairaanhoitajien tietojärjestelmien käytön 

osaamista kehitetään.  
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The purpose of this thesis was to describe what kind of competence nurses have about 

information systems. The thesis was implemented by using the method of descriptive 

literature survey. The material was collected by using digital databases and manual 

search. The material was analysed by using deductive content analysis. The aim of this 

thesis was to improve nurse’s information systems competence.  

 

According to the selected survey the nurses have used information systems daily in their 

work. Studies show that nurses felt that they could use information systems more effec-

tively if they had received more guidance and training in information systems. Nurses 

want to participate in the development of information systems. The data collected as a 

result of the thesis can be used to design nursing information systems and nursing edu-

cation. The information obtained may also be used to develop hospital information sys-

tems. 

 

In the future, it would be interesting to see how nurses’ competence of information sys-

tems is being developed.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Kehittyvissä maissa hallitukset ovat väestön vanhenemisen vuoksi tehneet terveys- ja 

sosiaalialan strategioita, joissa pyritään siihen, että tieto on helposti ja nopeasti saatavil-

la ymmärrettävässä muodossa. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö sekä erilaiset sähköi-

set tietojärjestelmät parantavat laatua ja tehokkuutta ja mahdollistavat strategioiden ta-

voitteita. Sairaanhoitajat käyttävät tietojärjestelmiä päivittäin työssään. Sairaanhoitajat 

tarvitsevat tietoja ja taitoja, jotta voivat käyttää tietojärjestelmiä sekä auttaa potilaita 

käyttämään omia sähköisiä tietojaan terveyden edistämiseen ja sairauksien hoitoon.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, millaista tietojärjestelmien käytön osaamista 

sairaanhoitajilla on ja millaista osaamista sairaanhoitajat kokevat tarvitsevansa pystyäk-

seen käyttämään tietojärjestelmiä tehokkaasti työssään. Opinnäytetyö toteutettiin kuvai-

levana kirjallisuuskatsauksena. Aineisto koottiin käyttämällä tietokantoja ja käsin tehtä-

vää hakua. Aineisto analysoitiin käyttäen laadullista sisällönanalyysia. Opinnäytetyön 

tavoitteena on kehittää sairaanhoitajien tietojärjestelmäosaamista.  

 

Opinnäytetyön työelämän yhteistyötahona toimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on käytössä Esko-potilastietojärjestelmä, jonka 

kehittämisessä eri ammattiryhmät ovat olleet mukana ja sen kehitystyössä on panostettu 

käytettävyyteen. 
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2 SAIRAANHOITAJAN TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN 

 

 

Suomi on edelläkävijä tietojärjestelmien käytössä sosiaali- ja terveydenhuollon alalla, 

mutta useat tietojärjestelmät ovat vanhoja ja niiden tuki ammattilaisten työprosesseille 

on vaihtelevaa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 13). Tietojärjestelmien käyttäminen 

kuuluu jokaisen sairaanhoitajan päivittäiseen työhön ja tietojärjestelmien käytön osaa-

minen on merkittävä osa sairaanhoitajan työhön liittyvää osaamista. Teoreettinen lähtö-

kohta (Kuvio 1.), havainnollistaa kuinka käytetyt termit liittyvät toisiinsa tässä opinnäy-

tetyössä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena sairaanhoitajan työhön kuuluu 

osata kirjata laadukkaasti potilaiden hoito- ja palvelutapahtumiin liittyvät tiedot tietojär-

jestelmään, josta tietoa käytetään hoitotyöhön ja palvelujärjestelmän tarpeisiin. Tietojär-

jestelmään kerättyä tietoa käytetään edistämään yksittäisen kansalaisen terveyttä ja hy-

vinvointia ja myös tutkimuskäyttöön. Tietojärjestelmien käytön tavoitteena on tasapuo-

linen, vaikuttava ja asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus.  (Häyrinen 

2017, 1, Hyppönen 2017, 31.) 

 

Kuvio 1. Teoreettinen lähtökohta  
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2.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmällä tarkoitetaan sosiaali- tai terveydenhuol-

lon asiakastietojen sähköistä käsittelyä varten toteutettua ohjelmistoa tai järjestelmää, 

jonka avulla tallennetaan ja ylläpidetään asiakas- tai potilasasiakirjoja ja niissä olevia 

tietoja sekä tiedoista muodostuvia tiedostoja tai tietovarantoja. Tietojärjestelmällä tar-

koitetaan myös sähköisiä välityspalveluja, joilla sosiaali- tai terveydenhuollon asiakas-

tietoja välitetään valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. (Valvira. Terveydenhuol-

to. Terveysteknologia. Tuotteen markkinoille saattaminen. Tietojärjestelmät.) Sosiaali- 

ja terveydenhuollon sähköisillä palveluilla tarkoitetaan kaikkia palveluja, joissa käyte-

tään tieto- ja viestintätekniikkaa (Häyrinen 2017). Tässä opinnäytetyössä käytetään säh-

köisistä palveluista ja potilastietojärjestelmistä käsitettä tietojärjestelmät. Tietojärjes-

telmä koostuu tietoa käsittelevistä laitteista, järjestelmään tietoa syöttävistä ihmisistä, 

dataa eli tietoa sisältävistä tietokannoista, ohjelmistoista ja dokumenteista sekä tiedon 

käsittelyä koskevista toiminta- ja käyttösäännöistä.  

Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (L 634/2011, 3. §) määrittelee tieto-

järjestelmän tarkoittavan tiettyä käyttötarkoitusta varten kerätyistä tiedoista muodostet-

tua tiedostoa tai tietovarantoa, jota ylläpidetään automaattisen tietojen käsittelyn avulla. 

Sen avulla käyttäjä voi suorittaa muita tehtäviä tietojen käsittelyn ja järjestelmän käyttö-

tarkoitusta koskevien vaatimusten mukaisesti. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asia-

kastietojen sähköisestä käsittelystä (L 159/2007) velvoittaa julkisen terveydenhuollon 

palvelujen antajan liittymään valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi. 

Lain tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvallis-

ta sähköistä käsittelyä ja toteuttaa yhtenäinen sähköinen potilastietojen käsittely- ja ar-

kistointijärjestelmä. Valviran terveysteknologiaryhmä valvoo terveydenhuollon ammat-

tilaisten käyttämiä tietojärjestelmiä perustuen lakiin terveydenhuollon laitteista ja tar-

vikkeista (L 629/2010) sekä lakiin (L 159/2007) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-

tietojen sähköisestä käsittelystä (Valvira 2016). Valviran mukaan tietojärjestelmän tulee 

täyttää yhteentoimivuutta, tietoturvaa ja tietosuojaa sekä toiminnallisuutta koskevat 

olennaiset vaatimukset, ennen kuin sen saa ottaa käyttöön. Tietojärjestelmän valmistaja 

on vastuussa vaatimusten mukaisuuden osoittamisesta (Valvira. Terveydenhuolto. Ter-

veysteknologia. Tuotteen markkinoille saattaminen. Tietojärjestelmät). 
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Terveydenhuollon tietojärjestelmiä ovat esimerkiksi hallinnolliset järjestelmät, kuten 

laskutus ja kirjanpito; tukijärjestelmät, kuten potilashallinto-, potilaskertomus-, labora-

torio- ja röntgenjärjestelmät; intranetjärjestelmät sekä päätöksentekojärjestelmät. (Le-

pistö 2003, 47). Sähköisiä palveluja ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilais-

ten väliset konsultaatiopalvelut, asiakkaille suunnatut omahoitopalvelut, ajanvarauspal-

velut, kansalliset Kantapalvelut ja asiakas- tai potilastietojärjestelmät sekä tiedonhallin-

tajärjestelmät (Häyrinen 2017). Sairaanhoitajat käyttävät asiakas- tai potilastietojärjes-

telmiä kaupungeissa ja kunnissa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa sekä yksityisellä 

sektorilla sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä. Tietotekniikan käytön 

lisääminen ja tiedonkulun parantaminen ovat keskeisessä asemassa terveydenhuollon 

kustannusvaikuttavuuden parantamisessa (Aronkytö, Hallipelto & Kangasharju 2010, 

20). Tietojärjestelmä parantaa tuottavuuden ja kustannusvaikuttavuuden mittaamista 

sekä kehittämistyötä (Aronkytö, Hallipelto & Kangasharju 2010, 20). 

 

 

2.2 Sairaanhoitajan tietojärjestelmän osaamisvaatimukset 

 

Osaaminen ymmärretään kykynä liittää ammattia koskevat taidot ja tiedot tarkoitusta 

vastaavaksi kokonaisuudeksi. Osaamisessa yhdistyvät taitojen ja tietojen luova ja moni-

puolinen käyttö, ajattelun taidot, työn organisoimiskyky, ryhmätyöskentelytaidot, jous-

tavuus ja muutoksiin mukautuminen, kyky arvioida omaa osaamista ja toimintaa sekä 

oppimaan oppimisen taidot (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 2015.) Opinnäytetyössä 

tietojärjestelmän osaamisvaatimuksella tarkoitetaan sairaanhoitajan osaamista työssä 

tarvittavien tietojärjestelmien käytössä. 

 

Sairaanhoitajat ovat suurin terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävä ammattiryhmä ja 

siksi tärkeässä roolissa tietojärjestelmien käyttäjänä ja kehittäjänä. Sairaanhoitajat käyt-

tävät työssään useita eri potilastietojärjestelmiä, hyödyntävät järjestelmistä saatavissa 

olevaa tietoa hoitotyössä sekä kannustavat potilaita osallistumaan omahoitoon käyttä-

mällä sähköisiä terveyspalveluita. (Hyppönen, Lääveri, Hahtela, Suutarla, Sillanpää, 

Kinnunen, Ahonen, Rajalahti, Kaipio, Heponiemi & Saranto 2018, 31.) Sairaanhoitajien 

tulee olla tietoinen tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä asioista. Sairaanhoitajat tarvit-

sevat monenlaisia taitoja, sekä ammatillisia että teknisiä ja uusien innovaatioiden kehit-

tämisessä mukana olevana tiedonhallinnan erityistaitoja. Tietotekniikkataitojen lisäksi 
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sairaanhoitajat tarvitsevat ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. (Häyri-

nen 2017, 1.) Sairaanhoitajien osaamisvaatimuksiin kuuluu ymmärtää miksi kliinistä 

tietoa kerätään, osata kerätä laadukasta tietoa, tietää miten kliinisiä tietojärjestelmiä käy-

tetään, osata toimia vuorovaikutuksessa potilaiden kanssa käyttäen samaan aikaan tieto-

koneita tai muuta tekniikkaa. (Dowdling 2013, 32). 

 

 

2.3 Sairaanhoitajan tietojärjestelmäkoulutus 

 

Koulutuksen päämääränä on saada aikaan muutoksia koulutettavan tiedoissa, taidoissa, 

arvoissa, asenteissa ja motivaatiossa. Koulutuksella on tarkoitus edistää oppijan tavoit-

teiden mukaista oppimista ja parantaa osallistujan tietoja ja taitoja yli sen mitä he osaa-

vat. Opinnäytetyössä koulutuksella viitataan sairaanhoitajien saamaan koulutukseen, 

joka liittyy tietojärjestelmien käyttöön. Sairaanhoitajien perus-, jatko-, täydennys- ja 

työpaikkakoulutuksien sisällöissä tulisi olla tiedonhallinnan, tietosuojan, tietoturvan ja 

tietojärjestelmien käyttöön liittyviä opintoja. Sairaanhoitajien tulee pitää yllä ja oppia 

uusia taitoja muuttuvissa työympäristöissä. (Häyrinen 2017, 1.) Työnantajien velvolli-

suus on järjestää täydennyskoulutusta ja kannustaa sairaanhoitajia kouluttamaan itseään. 

 

Terveydenhuollon tietotekniikan kehittämiseksi on Euroopan Unionin alueella ja kan-

sainvälisesti tehty useita projekteja, joiden tuloksena on tehty oppaita kuten EU-

EDUCTRA-opas terveydenhuollon tietotekniikan opetukseen. Siihen liittyvä opetus-cd 

ja opetussuunnitelma. The EU*US eHealth Work on projekti, jossa kehitettiin tervey-

denhuollon työntekijöiden taitoa soveltaa terveysteknologiaa.  The NIGTINGALE pro-

jektissa sovellettiin terveydenhuollon tietotekniikkaa hoitotyöhön. The International 

Medical Informatics Association (IMIA) on tehnyt suosituksia terveydenhuollon tieto-

tekniikkakoulutukseen sekä määritellyt yksityiskohtaisia suosituksia, joiden pohjalta on 

perustettu kursseja ja tehty koulutuksia. (Mihalas, Zvarova, Kulikowski, Ball, Van 

Bemmel, Hasman, Masic, Whitehouse & Barber 2014; EHTEL. Activities. EU fund 

projects. EU*US eHealth Work; IMIA.) 

 

Sairaanhoitajat oppivat ammattikoulutuksen aikana tietotekniikan perustaidot, mutta 

oletetaan, että terveydenhuollon ammattilaiset osaavat käyttää terveydenhuollon tieto-

järjestelmiä harjoittelujen aikana ja myöhemmin työelämässä. (Tolonen & Värri 2017, 
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217.) Sairaanhoitajan koulutusta määrittelee valtioneuvoston asetus ammattikorkeakou-

luista ja ammattipätevyys direktiivi A 2013/55/EU, joka antaa pohjan opetussuunnitel-

malle ja sairaanhoitaja koulutuksen minimivaatimuksille. (Valtioneuvosto 2014.) Tieto-

tekniikkaa sisältyy sairaanhoitajaopinnoissa seuraavien opiskeltavien aiheiden sisälle: 

tietotekniikan perustaidot (tiedon haku, tietokannat, sähköposti, internet, esitykset ja 

tekstinkäsittely), tietoturva (riskit, tietosuoja, tietojärjestelmät, hoitoprosessi, potilaan 

oikeudet), kirjaaminen (rakenteellinen kirjaaminen, kansallinen standardiluokitus, kir-

jaaminen osana hoitotyön päätöksen tekoa), potilastietojärjestelmä, teknologian käyttö 

potilaan hoitotyössä (hoitolaitteiden ja monitorien käyttö), tieto- ja viestintätekniikka, 

sähköiset palvelut ja sosiaalinen media. (Tolonen & Värri 2017, 220.) 

 

Kunnilla on lakisääteinen velvoite järjestää täydennyskoulutusta sairaanhoitajille, jotka 

työskentelevät sosiaali- tai terveydenhuollon alalla. Työnantajilla on vastuu täydennys-

koulutuksen mahdollistamisesta ja rahoittamisesta. Täydennyskoulutuksesta on säädetty 

terveydenhuoltolaissa (L 1326/2010), työterveyslaissa (L 1383/2001), laissa terveyden-

huollon ammattihenkilöistä (L 559/1994) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetukses-

sa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön on antanut suosituksia täydennyskoulutuksen 

toteuttamiseksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004.) Sairaanhoitajat saavat täydennys-

koulutusta työpaikkojen, ammattiliittojen, yritysten ja ammattikorkeakoulujen järjestä-

mänä. Täydennyskoulutusta sairaanhoitajille järjestää esimerkiksi Sairaanhoitajaliitto ja 

Tehy, jotka järjestävät muutaman päivän koulutuksia vaihtelevista aiheista, jotka voivat 

liittyä sosiaalisen median käyttöön, tietotekniikkaan, ohjelmistoihin, lakiin tai tietotur-

vaan. Ammattikorkeakoulut ovat järjestäneet koulutuksia esimerkiksi kansainvälisistä 

terveydenhuollon luokituksista, digitaaliyhteiskunnasta, rakenteellisesta kirjaamisesta, 

sähköisestä terveydenhuollon arvioinnista jne.  (Tolonen & Värri 2017, 219.)  
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TEHTÄVÄ JA TAVOITE 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kirjallisuuskatsauksen avulla sairaanhoitajien 

tietojärjestelmäosaamista. Opinnäytetyön tehtävä on saada kirjallisuuskatsaukseen pe-

rustuen vastaus seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Millaisia kokemuksia sairaanhoitajilla on tietojärjestelmistä?  

2. Miten tietojärjestelmiä tulee muuttaa, jotta ne helpottaisivat sairaanhoitajan työ-

tä?  

3. Minkälaista perehdytystä sairaanhoitajat tarvitsevat tietojärjestelmien käyttöön? 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää sairaanhoitajien tietojärjestelmä osaamista. Opin-

näytetyön aihe nousi työelämän tarpeesta kehittää sairaanhoitajien osaamista. Opinnäy-

tetyön tuloksista hyötyvät sairaanhoitajat, sairaanhoitajia kouluttavat oppilaitokset, sai-

raanhoitajien esimiehet, tietojärjestelmien kehittäjät ja ennen kaikkea potilaat, jotka 

saavat luotettavampaa ja turvallisempaa hoitoa kun sairaanhoitajien tietojärjestelmä-

osaaminen lisääntyy. 

 

 

 

4 AINEISTON KERUU 

 

 

Opinnäytetyön kohderyhmänä olivat sairaanhoitajat. Opinnäytetyö toteutettiin kuvaile-

vana kirjallisuuskatsauksena ja aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin mene-

telmin. Kirjallisuuskatsauksen avulla hahmotettiin aihepiirin kokonaisuutta. Sen avulla 

saatiin tietoa siitä miten paljon tutkimustietoa on olemassa, millaisesta näkökulmasta 

aihetta on tutkittu ja millaisin menetelmin. 
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4.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

 

Hoitotieteessä kirjallisuuskatsauksia käytetään usein hahmottamaan jonkin aihealueen 

tai ilmiön tutkimustarvetta, tai se voi olla itse tutkimusmenetelmä, jonka avulla laadi-

taan synteesi aikaisemmasta tutkimustiedosta (Stolt, Axelin & Suhonen 2016).  Kirjalli-

suuskatsaus on metodi ja tutkimustekniikka, jossa tutkitaan yhtä tai useampia tutkimuk-

sia, tavoitteena koota aiempien tutkimusten tuloksia lähtökohdaksi uusille tutkimustu-

loksille. Kirjallisuuskatsauksen avulla tehdään tutkimusta tutkimuksesta eli kootaan 

tutkimuksien tuloksia. Tutkimuskirjallisuuteen perustuva kirjallisuuskatsaus on täsmäl-

linen ja toistettavissa oleva menetelmä, jolla tunnistetaan, arvioidaan ja tiivistetään jo 

valmiina olevaa ja julkaistua tutkimusaineistoa. Lopullinen katsaus perustuu tutkimus-

työstä tehtyihin johtopäätöksiin. (Salminen 2011, 4.) Opinnäytetyön tutkimusmenetel-

mänä käytettiin kirjallisuuskatsausta, koska kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan raken-

taa kokonaiskuva asiakokonaisuudesta, etsiä vastauksia tutkimuskysymyksiin ja saada 

tutkittua tietoa aiheesta. 

 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus perustuu tutkimuskysymyksiin ja tuottaa valitun aineiston 

perusteella kuvailevan, laadullisen vastauksen. Menetelmään kuuluu neljä vaihetta, joita 

ovat tutkimuskysymyksen muodostaminen, aineiston valitseminen, kuvailun rakentami-

nen ja tuotetun tuloksen tarkasteleminen. (Kangasniemi, Utriainen, Ahonen, Pietilä, 

Jääskeläinen & Liikanen 2013.) Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on laajojen aineistojen 

yleiskatsaus vailla tiukkoja sääntöjä. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineiston valinta 

ei ole metodisesti yhtä tarkka kuin systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ja tutki-

muskysymykset voivat olla väljempiä. (Salminen 2011, 6.) Kuvailevaan kirjallisuuskat-

saukseen valitut aineistot voivat olla menetelmällisesti keskenään erilaisia kuten laadul-

lisesti tai määrällisesti tehtyjä empiirisiä tutkimuksia. Myös lähestymistavat, tieteenalat 

tai julkaisujen ajankohdat ja foorumit voivat vaihdella. Kuvailevassa kirjallisuuskatsa-

uksessa voidaan käyttää myös muita kuin tieteellisiä artikkeleita (esim. konferenssijul-

kaisuja tai pääkirjoituksia), jos se on kirjallisuuskatsauksen kysymyksenasettelun kan-

nalta perusteltua. (Kangasniemi ym. 2013, 269.) 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen alamuodoista käytetään opinnäytetyössä integroivaa 

kirjallisuuskatsausta, koska sillä voi kuvata tutkittavaa ilmiötä monipuolisesti käyttäen 

eri metodein tehtyjä tutkimuksia, jotka suuntautuvat samankaltaisiin kysymysasettelui-
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hin. Käytetyt tutkimusmetodit voivat olla teoreettisia tai empiirisiä, kokeellisia tai ei-

kokeellisia. Integroiva kirjallisuuskatsaus on hyvä tapa tuottaa uutta tietoa jo tutkitusta 

aiheesta ja tehdä yleisluonteinen yhteenveto monesta yksittäisestä tutkimuksesta. Integ-

roidun kirjallisuuskatsauksen tehtävinä on sen hetkisen tieteen tilan kuvaaminen, teorian 

kehittäminen ja saadun tiedon soveltaminen. Integroivan kirjallisuuskatsauksen vaiheet 

voidaan tiivistää viiteen kohtaan: tutkimusongelman asetteluun, aineiston hankintaan, 

arviointiin, analyysiin sekä tulkintaan ja tulosten esittämiseen. (Salminen, 2011; Johans-

son, Axelin, Stolt, & Ääri 2007, 85.)  

 

 

4.2 Aineiston keruu 

 

Opinnäytetyön aineisto kerättiin aiheeseen liittyvistä tieteellisistä artikkeleista, tutki-

muksista ja pääkirjoituksista. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin rajattu aineisto hakusano-

ja valitsemalla ja tietokantahakujen otsikkoja lukemalla. Aineisto pyrittiin rajoittamaan 

mahdollisimman uusiin julkaisuihin. Kirjallisuuskatsaukseen valittujen aineistojen si-

säänotto- ja poissulkukriteerit (taulukko 1.) määritettiin tarkasti, jotta aineisto koskisi 

vain tutkittavaa asiaa ja vastaisi tutkimuskysymyksiin.  

 

Taulukko 1. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisäänottokriteerit 

 

Poissulkukriteerit 

Tieteellinen tutkimus tai 

tutkimusartikkeli tai pääkirjoitus 

kyseessä ei ole tieteellinen 

tutkimus tai tutkimusartikkeli. 

Käsittelee tietojärjestelmien käyttöä, sairaanhoi-

tajien käyttämiä sähköisiä järjestelmiä ja koskee 

hoitohenkilökuntaa tai sairaanhoitajia. 

Koskee tietojärjestelmien 

käyttöä, ei koske lääkäreitä. 

Julkaistu vuosien 2009 – 2018 välillä. Julkaistu ennen vuotta 2009. 

Julkaistu suomen tai englannin kielellä. Julkaisukieli muu kieli kuin 

suomi tai englanti. 

Saatavilla verkossa, DIAK:n tietokantojen kaut-

ta tai kirjastoista (DIAK, OAMK, YO, Oulun 

kaupunki) 

Ei saatavilla verkosta, 

DIAK:n verkon kautta tai 

kirjastoista. 

Ei maksullisia julkaisuja. 

Käsittelee sairaanhoitajan kokemuksia, asenteita 

tai osaamista tietojärjestelmien tai ohjelmien 

käytöstä, tietojärjestelmien käyttöönottoa tai 

kehittämistä. 

Käsittelee tietojärjestelmiä 

potilaiden näkökulmasta, kä-

sittelee lääketietojärjestelmiä, 

käsittelee tietojärjestelmän 

standardeja 
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Aineiston keräämiseen käytettiin sähköisiä tietokantoja ja manuaalista hakua. Sähköi-

seen tiedonhakuun käytettiin seuraavia tietokantoja: Cinahl®fulltext (EBSCO), Medic, 

Melinda ja Arto. Asiasanoina hakuun käytettiin suomeksi seuraavia sanoja: tietojärjes-

telmä, sairaanhoitaja sekä osaaminen. Englanninkielisinä hakusanoina käytettiin seuraa-

via sanoja: nurse, information, nursing, information system ja competence. Haussa 

huomioitiin sanojen taivutusmuodot ja monikkomuodot. Englanninkielisten hakusano-

jen muodostamiseen ja tarkistamiseen käytettiin FinMeSH-asiasanastoa ja suomenkieli-

set hakusanat tarkistettiin YSA-asiasanastosta eli yleisestä suomalaisesta asiasanastosta. 

 

Opinnäytetyön aineistoksi valikoitui 13 artikkelia ja tutkimusta. Liitteessä 2 on esitelty 

aineiston hakuprosessin tulokset: tietokannat, käytetyt hakusanat, osumat, luetut otsikot 

ja läpi käydyt artikkelit. Tutkittava aineisto valittiin sen jälkeen kun aineisto oli luettu 

kokonaan läpi ja aiheeseen sopimaton aineisto jätetty pois. Lopulliseen aineistoon vali-

koitui tietokantahakujen perusteella 10 artikkelia tai tutkimusta sekä manuaalisen haun 

perusteella kolme artikkelia tai tutkimusta. Liitteessä 3 on aineiston hakuprosessin tu-

lokset, tietokannat ja hakusanat, joilla aineisto on löydetty. Manuaalisen haut on otettu 

toisten aineistojen lähdeluetteloista. Opinnäytetyöhön valikoidut artikkelit ja tutkimus-

raportit on julkaistu hoitoalan ammattilehdissä tai tieteellisissä julkaisuissa tai muuten 

käyneet läpi tieteellisen arvioinnin.  

 

Aineiston haut tuottivat paljon opinnäytetyöhön sopimattomia hakutuloksia, joita karsit-

tiin ensin lukemalla läpi otsikot. Lisää hakuja karsiutui lukemalla läpi tiivistelmät ja 

muutamia tutkimuksia karsiutui pois kun ne oli luettu kokonaan läpi. Osa käsittelyyn 

otetusta aineistosta on artikkeleita, joihin on koottu yhteenveto useista tutkimuksista. 

Näitä artikkeleita käsitellään soveltuvin osin, kuten myös tutkimuksia, jotka käsittelevät 

tietojärjestelmien osia, kuten potilaan vierihoitoon käytettäviä sähköisiä ohjelmia, mo-

biililaitteita tai tietojärjestelmiä. Eri tietokantojen haut tuottivat osittain päällekkäisiä 

hakutuloksia, joita ei ole erikseen eritelty. Joitakin hakutuloksia karsiutui pois, koska 

niitä ei enää löytynyt tietokannoista toista kertaa samoista hakukriteereistä huolimatta. 

 

Tutkimusmatriisissa, joka on liitteenä 4, on eritelty tutkimusten ja artikkeleiden tiedot, 

tarkoitus, lähestymistapa ja opinnäytetyön kannalta merkittävimmät havainnot. Osa ha-

vainnoinneista on sanaluettelon muodossa. 
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4.3 Aineiston analyysi 

 

Aineiston analysoinnissa metodina käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Kerätty tut-

kimusaineisto tutkittiin sisällönanalyysin keinoin ja kuvaa siten tutkittavaa ilmiötä. 

Analyysin tarkoituksena oli saada aineistosta tiivis ja selkeä tietokokonaisuus, joka vas-

taa tutkimuskysymyksiin. Aineiston analyysi oli deduktiivinen eli teorialähtöinen. De-

duktiivisessa sisällönanalyysissa analyysin luokittelu perustuu aikaisempaan viiteke-

hykseen, joka voi olla teoria tai käsitejärjestelmä. Teorialähtöisen sisällönanalyysin en-

simmäinen vaihe on analyysirungon muodostaminen. Teorialähtöisessä analyysissa ana-

lyysinrunko sisältää käsitteet ja analyysin tuloksena on näiden käsitteiden sisältö ja ra-

kenne. Opinnäytetyössä teorialähtöisen sisällönanalyysin runkona olivat tutkimuskysy-

mykset ja niihin liittyvät käsitteet (Kuvio 1. Teoreettinen lähtökohta), joiden perusteella 

aineistosta etsittiin sisältöä. Analyysin tuloksena oli tutkimuskysymyksiin löydetyt vas-

taukset. Sisällönanalyysi ei sisällä tuloksia mitä voitaisiin yleistää, mutta voidaan tutkia 

ihmisten käsityksiä ja ajatuksia ja tätä kautta saada tietoa ja ymmärrystä asioihin. Teo-

rialähtöisessä sisällönanalyysissa teoria ohjaa aineiston analyysia ja sisällönanalyysissä 

aineisto käsitellään kolmessa vaiheessa, joita ovat aineiston pelkistämiseen eli redusoin-

tiin, aineiston ryhmittelyyn eli klusterointiin ja teoreettisten käsitteiden luomiseen eli 

abstrahointiin. Kun sisällönanalyysi on tehty, aineistosta on prosessin avulla muodostet-

tu käsitteellinen näkemys tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93–110.) 

 

Aineiston analysoinnin aluksi tutustuttiin aineistoon sairaanhoitajan tietojärjestelmä-

osaamiseen viitekehyksestä. Analyysirungoksi valittiin aineistoista asiat, jotka liittyivät 

sairaanhoitajan kokemuksiin ja perehdytykseen heidän käyttäessään tietojärjestelmiä. 

Aineistoista erottui asioita, jotka liittyivät sairaanhoitajaan ja tietojärjestelmiin. Re-

dusoinnissa eli pelkistämisessä aineistosta etsittiin asioita, jotka vastaavat tutkimusky-

symyksiin ja karsittiin epäolennaiset ja kysymyksiin liittymättömät asiat pois. Aineis-

tosta kerättiin oleellisia asioita alleviivaamalla ja kirjoittamalla marginaaliin oleellisia 

sanoja, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiin. Tekstistä kerätyt alkuperäisilmaukset, 

sanat tai sanaryhmät suomennettiin ja kerättiin miellekartan tapaan kaavioiksi esimer-

kiksi (Liite 1.) kuvaa aineiston analyysin vaiheita alkuperäisilmaisuista luokitteluihin. 

Miellekarttaan kerätty aineisto ryhmiteltiin ja useimmin esiin nousevat asiat poimittiin 

joukosta. Vain muutamia kertoja esiin tulleet asiat jätettiin pois. Valitusta aineistosta 

haettiin ilmiön kannalta merkityksellisiä seikkoja, joita ryhmiteltiin sisällöllisesti luo-
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kiksi (Kuvio 2.). Sairaanhoitajaan osaamiseen liittyvät tekijät luokittelu ja (Kuvio 3.) 

Tietojärjestelmään liittyvät tekijät luokittelu. 

 

 

 

 

Kuvio 1. Sairaanhoitajaan osaamiseen liittyvät tekijät luokittelu. 

 

 

 

Kuvio 2: Tietojärjestelmään liittyvät tekijät luokittelu. 
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5 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

 

 

 

  

Kuvio 4. Sairaanhoitajan tietojärjestelmäosaamiseen liittyviä tekijöitä. 

 

 

5.1 Sairaanhoitajien kokemuksia tietojärjestelmien käytöstä  

 

Sairaanhoitajien kokemuksia tietojärjestelmistä on kartoitettu maailmanlaajuisesti vä-

hän, vaikka käyttäjäkokemukset ovat tärkeä osa tietojärjestelmien kehittämistyötä. 

Opinnäytetyöhön valitun aineiston mukaan useimmat sairaanhoitajat kokevat omat tie-

totekniset valmiutensa hyväksi tai kohtalaiseksi. Sairaanhoitajien mielestä oikealla asen-

teella pärjää tietojärjestelmien kanssa hyvin. Sairaanhoitajat, jotka käyttävät tietotek-

niikkaa työssään enemmän ovat tyytyväisempiä ja motivoituneempia käyttämään tieto-

tekniikkaa ja huomaavat sen edut verrattuna niihin, jotka käyttävät vähemmän tietotek-

niikkaa. Sairaanhoitajat, joilla on korkeampi koulutus, ovat motivoituneempia käyttä-

mään uusia tietojärjestelmiä.  
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…basic education had any statistically significant associations with moti-

vation. (Koivunen, Välimäki, Patel, Knapp, Hätönen, Kuosmanen, Pitkä-

nen, Anttila & Katajisto 2010, 596). 

 

Vanhemmat, kokeneemmat ja enemmän kouluttautuneet sairaanhoitajat ovat tyytyväi-

sempiä tietotekniikan käyttöön kuin nuoremmat ja vähemmän kokeneet. (Chapman, 

Swango-Wilson, Aboul-Enein & Heyman 2016, 319.) Asenteella tietokoneita kohtaan 

näyttää olevan merkitystä sille miten uusia ohjelmia aletaan käyttää. Sairaanhoitajilla on 

neutraali suhtautuminen tietokoneisiin, tietokoneiden käyttöön, mobiililaitteisiin ja in-

ternettiin. Negatiivista suhtautumista tietotekniikkaan kohtaan lisää stressi ja se, että 

koneet vievät aikaa potilaiden hoidosta. Sairaanhoitajat käyttävät mielellään uusia so-

vellutuksia ja ohjelmia potilaan tukemiseksi, jos saavat koulutusta, tukea ja tulokset 

ovat näyttöön perustuvia. (Koivunen ym. 2010 592; Abu Raddaha 2017, 32.) 

 

Opinnäytetyön suurelta osalta kansainvälistä aineistoa sisältävän kirjallisuuskatsauksen 

tulokset ovat yhteneväisiä Suomessa sairaanhoitajille vuonna 2017 tehdyn kyselytutki-

muksen kanssa. Suomessa sairaanhoitajille tehtiin ensimmäistä kertaa tietojärjestelmien 

käyttöä koskeva tutkimus vuonna 2017. Kyselyyn vastasi 3607 Tehyn ja Sairaanhoitaja-

liiton jäsentä. Sairaanhoitajien työtä vaikeuttaa saman asian kirjaaminen useaan paik-

kaan, mikä altistaa virheille ja tarkoittaa, että tietojärjestelmät toimivat huonosti yhteen. 

Kehittämiskohteiksi nousi myös tietojärjestelmien käyttökatkot, jotka ovat riski potilas-

turvallisuudelle. Tietojärjestelmät eroavat toisistaan käytettävyydessä ja tiedon saami-

sessa ajantasaisesti. Sairaanhoitajat kokevat, että koulutus tietojärjestelmiin on riittämä-

töntä. Ne, jotka osallistuvat tietojärjestelmien kehittämistyöhön ovat muita tyytyväi-

sempiä järjestelmiin. Kehittämistyöhön osallistuminen ja kouluttautuminen vievät aluk-

si aikaa, mutta tuovat myöhemmin lisää aikaa potilastyöhön. Sairaanhoitajat tulisi ottaa 

mukaan tietojärjestelmien kehitystyöhön ja organisaatioiden olisi suunniteltava koulu-

tukset niin, että sairaanhoitajien osaaminen pysyy ajan tasalla tietojärjestelmien muuttu-

essa. (Hyppönen 2017, 30–31; Hyppönen yms. 2018, 54; Abu Raddaha 2017.)  

 

Open communication, consultation with nurses and effective change man-

agement should be primary considerations when implementing EMRs to 

capitalise on nurses’ positive attitudes towards new records technology. 

(Mills, Hitchins, Woods & Summers 2013, 12).  

 

Sairaanhoitajat käyttävät tietokoneita joka päivä, mutta joutuvat odottamaan vapautuvia 

koneita, siksi voisi olla hyvä korvata pöytäkoneita kannettavilla, älypuhelimilla tai tab-
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leteilla. (Wallis 2012, 17, Chapman ym. 2016, 313.) Sairaanhoitajat osaavat etsiä tietoa, 

tehdä raportteja, vastata sähköposteihin ja vaihtaa tietoja sekä pitää yllä potilasrekiste-

riä. (Wallis 2012, 17.) 

 

 

5.2 Sairaanhoitajan tietojärjestelmäosaamisen ja tietojärjestelmien muutostarpeet  

 

Opinnäytetyö aineiston mukaan sairaanhoitajilla on tietotekniikan perustaidot ja amma-

tilliset erityistaidot mutta tiettyjen tietojärjestelmien ja terveydenhuollon ohjelmistojen 

käyttöä pitäisi tietojärjestelmien tuottajien opettaa ja kysyä ongelmista käyttäjiltä, jotta 

tietojärjestelmien tuottajat voisivat parantaa ohjelmia. (Casey Halley ym. 2009.) Sai-

raanhoitajien osaamista ja tietojärjestelmien käyttökokemusta ei ole otettu riittävästi 

huomioon terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisessä ja tästä syystä on syntynyt 

epäonnistuneita tietojärjestelmien kehittämishankkeita. Sairaanhoitajat kokevat jäävän 

syrjään tietojärjestelmien kehittämisestä, heitä ei kuunnella. Osaksi tähän on syynä se, 

että koulutusta järjestelmien käyttöön pidetään riittämättömänä, osaksi syynä on se, että 

tietojärjestelmäkehitys on teknispainotteista käytettävyyden kustannuksella. Kehittäjät 

eivät huomioi loppukäyttäjiä. (Martikainen 2018, 245.) Sairaanhoitajat syöttävät tieto-

järjestelmiin paljon tietoa, mutta eivät saa järjestelmistä käyttöönsä riittävästi tietoja. 

Jos sairaanhoitajat pääsisivät kaikkeen tarvittavaan tietoon, he voisivat toimia parhaa-

seen näyttöön perustuvaan ja tehokkaimpaan hoitoon perustuen. (Martikainen 2018, 

249; Procter & Woodburn 2012, 23.)  

 

Sairaanhoitajan osaamisvaatimuksiin kuuluu ymmärtää miksi kliinistä tietoa kerätään, 

osata kerätä laadukasta tietoa, tietää miten kliinisiä tietojärjestelmiä käytetään, osata 

toimia vuorovaikutuksessa potilaiden kanssa käyttäen samaan aikaan tietokoneita tai 

muuta tekniikkaa. Sairaanhoitajat tarvitsevat uusia taitoja, koska hoitotyö muuttuu yhä 

enemmän potilaskeskeiseksi ja toimitaan kumppanuusperiaatteen mukaisesti niin, että 

sairaanhoitajan tehtävä on auttaa potilasta hoitamaan omaa terveyttä ja etsimään ja tul-

kitsemaan tietoa. (Wallis 2012, 17.) 

 

Opinnäytetyö aineiston mukaan sairaanhoitajat mainitsivat järjestelmien huonon käytet-

tävyyden, käyttökatkot, koneiden vähäisyyden, integroimattomuuden, huonon toimi-
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vuuden, kyvyttömyyden tukea työtehtäviä ja puuttuvan koulutuksen haittaavan työnte-

koa. (Martikainen 2018, 237; Hyppönen 2017, 32; Tolonen & Värri 2017, 227.)  

 

Once the technical problems were solved, the DNs thought the use of ICT 

facilitated their work and gave them more knowledge about the ill person. 

Using ICT allowed working conditions to be more organized and also in-

creased accessibility. (Nilsson 2009.) 

 

Sairaanhoitajan toimintaa ja työprosesseja tukevat tietojärjestelmät, joissa tiedot ovat 

käytettävissä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. On käytössä useita tietojärjestelmiä eli 

sähköisiä palveluja, joiden käyttöönotto on sujunut hyvien käytäntöjen mukaisesti ja 

palvelut ovat aktiivisessa käytössä. (Häyrinen ym. 2018, 185.) 

   

It suggest that they need to understand issues around coding clinical data 

and data quality, how to use clinical information system and how to com-

municate with patients while in the ’precence’ of IT, namely that they 

need to be able to communicate with a patient at the same time as using a 

computer or another form of technology. (Dowdling 2013, 32). 

 

Tehokkaaseen tietojärjestelmään on helppo syöttää tietoja, niitä on helppo löytää ja 

käyttää ja ne ovat ajantasaisia ja nopeasti saatavilla aina uudestaan (Procter & Wood-

burn 2012, 24).  

 

If nurses have access to relevant recorded information, they can provide 

evidence to improve the efficience and effectiveness of care delivery. 

(Procter & Woodburn 2012, 23). 

 

Sairaanhoitajille Suomessa vuonna 2017 tehdyssä kyselyssä vertailtiin tuotemerkkikoh-

taisia potilastietojärjestelmiä, kuten esimerkiksi Esko, Effiga, Pegasus, Clinisoft ja 

Uranus. Puolet kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista vastasi tietävänsä kenelle ja mi-

ten voi lähettää palautetta tietojärjestelmistä. Viidesosa sairaanhoitajista oli sitä mieltä, 

että järjestelmätoimittaja on kiinnostunut palautteesta. Vain yksi kymmenesosa sairaan-

hoitajien muutosehdotuksista toteutettiin toivotulla tavalla. Sairaanhoitajat kertovat koh-

taamistaan tietojärjestelmäongelmista vastuuhenkilöille. Kyselyyn vastanneet sairaan-

hoitajat eivät halunneet lähettää palautetta tietojärjestelmistä sähköpostilla tai Internet-

sivustojen kautta. (Martikainen 2018, 236–247.) 

 

Opinnäytetyö aineiston mukaan potilastietojärjestelmien suunnittelussa ei ole otettu 

riittävästi huomioon terveydenhuollon ammattilaisia ja heidän työtehtäviään. Tämä joh-
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taa ongelmiin käytettävyydessä. Vain harva sairaanhoitaja kertoi osallistuneensa tieto-

järjestelmien kehittämistyöhön. Sairaanhoitajat ovat valmiita ja halukkaita osallistu-

maan kehittämistyöhön, mutta siihen ei ole mahdollisuuksia tai löydetty sopivia keinoja. 

Ohjelmistotoimittajat eivät ole kiinnostuneita tietojärjestelmiä käyttävien sairaanhoitaji-

en kehittämisehdotuksista. Sairaanhoitajat kokevat etteivät he pysty vaikuttamaan oh-

jelmistokehitykseen. Tietojärjestelmän kehittämistyöhön osallistuminen vahvistaa sai-

raanhoitaja osaamista ja sille tulisi luoda mahdollisuudet. Terveydenhuollon organisaa-

tioiden tulisi tunnistaa kehittämistyöhön osallistuvien sairaanhoitajien merkitys, ja mah-

dollistaa tietojärjestelmien kehitys sairaanhoitajien kliinisen työn rinnalle niin, että nä-

kemys työhön missä järjestelmiä käytetään, säilyy. Lähiesimiehet ovat tärkeässä roolis-

sa, koska kehittämisryhmiin osallistuminen vaatii työvuorojärjestelyjä. (Martikainen 

2018, 236; Hyppönen 2018, 51.) 

 

..that lack of organizational support and inadequate education and training 

decreased the likelihood lf effective use of EHR system by nurses. (Abu 

Raddaha 2017, 33). 

 

Tietojärjestelmätoimittajien tulisi panostaa tietojärjestelmien kehittäjien ja loppukäyttä-

jien yhteistyömuotojen kehittämiseen sekä ymmärtää ottaa käyttäjät osaksi suunnittelu-

prosesseja. Sairaanhoitajien ja tietojärjestelmäkehittäjien yhteistyöhön tarvitaan toisen 

asiantuntijuuden tunnustamista ja arvostusta, toisten osaamisalueiden tuntemusta sekä 

molemman puolista palautetta. Tietojärjestelmien kehittämistä ja kliinisen työn työkul-

kuja tulee kehittää yhtä aikaa. (Martikainen 2018, 245.).  

 

Opinnäytetyön aineiston mukaan yli puolet sairaanhoitajista kokee, että heitä ei ole 

kuultu järjestelmiä kehitettäessä tai he ovat saaneet vain vähän tietoa työpaikoillaan 

tietojärjestelmistä. Kun sairaanhoitajia kuunnellaan uuden järjestelmän käyttöönottovai-

heessa, kehitystyö onnistuu paremmin, järjestelmästä tulee tehokkaampi ja turvallisem-

pi. Tietojärjestelmän käyttöönotto onnistuu, jos tavoitteet ja visiot ovat selvät kaikille, 

sekä ymmärretään hoitotyön periaatteita ja käytäntöjä, tällöin myytit katoavat ja odotuk-

sia hallitaan. Tietojärjestelmien kehittäjien täytyy ymmärtää työprosesseja ja ottaa sel-

vää siitä ympäristöstä missä järjestelmän pitäisi toimia (Wallis 2012, 16). Tietojärjes-

telmien käyttöönottoa hidastaa sairaanhoitajien vähäiset tietotekniset taidot ja johdon 

tuen puuttuminen (Hyppönen 2017, 32). Sairaanhoitajilla tulisi olla työtä ja toiminta-

prosesseja tukevat tietojärjestelmät. Aineiston mukaan haasteita on tietojärjestelmien 
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käytettävyydessä, järjestelmien käyttöönotossa ja tietojen kirjaamisessa hyödyntäen 

yhtenäisiä tietorakenteita. Ongelmia ilmenee myös sivustojen ja sovellusten ulkoasussa 

sekä tietoturvassa. Tietojärjestelmän käyttöönotossa on osoittautunut hyviksi käytän-

nöiksi selkeä visio ja tavoite, johdon tuki, tehokas tiedottaminen palvelun käyttöönotos-

ta ja sen hyödyistä sekä käyttäjien ja asiantuntijoiden osallistuminen suunnitteluun. Ai-

neiston mukaan käyttöönoton hyvät käytännöt eivät ole käytössä sosiaali- ja terveyden-

huollon organisaatioissa. (Häyrinen 2018, 183.) 

Almost 60 % said the had received only a little information about ICT de-

velopment in the health servive (Wallis 2012, 16). 

 

Jos sairaanhoitajat otettaisiin mukaan tietojärjestelmien kehittämiseen ja arviointiin, 

tuloksena olisi paremmin heidän työtehtäviinsä sopivat tietojärjestelmät. Loppukäyttäji-

en ottaminen mukaan tietojärjestelmien kehittämiseen auttaisi kehittämään järjestelmiä 

heidän tarpeitaan vastaaviksi ja työtehtäviin sopiviksi. Suurin osa tietojärjestelmien 

käyttäjistä olisi halukkaita osallistumaan kehittämistyöhön. Kehittämistyöhön osallis-

tuminen tulisi kuulua tietojärjestelmän käyttäjän työhön ja organisaatioiden tulisi tun-

nistaa kehittämistyöhön osallistumisen merkitys. (Martikainen 2018, 236.) 

 

Opinnäytetyön aineiston mukaan sairaanhoitajat osaavat arvioida tietojärjestelmien käy-

tettävyyttä. Käytettävyysongelmia on muun muassa potilasturvallisuuteen vaikuttavia, 

työntekoa vaikeuttavia ja kosmeettisia ongelmia. Yhteistyö järjestelmien kehittäjien ja 

käyttäjien väliltä puuttuu ja johtaa sekaannuksiin järjestelmiä käytettäessä ja hankaloit-

taa potilaiden hoitoa. Sairaanhoitajien osallistuminen käytettävyyden arviointiin vaikut-

taisi kehittämiseen käytännön työn näkökulmasta. (Häyrinen 2018, 183; Hyppönen 

2018, 54.) Koska tietotekniikka on keskeinen tekijä terveydenhoitoprosessissa nykyään, 

olisi hyödyllistä työntekijöille ja työnantajille ja yhteiskunnalle käyttää tietotekniikkaa 

tehokkaammin. Tietotekniikka on työkalu, jota tarvitaan suurin osa työajasta. (Tolonen 

& Värri 2017, 221–227.) Tietojärjestelmien käyttäjäkokemuksia seurataan eri maissa 

edelleen hyvin vähän. 

 

 

5.3 Sairaanhoitajan tietojärjestelmäosaamiseen tarvittava perehdytys ja koulutus  

 

98 % vastaajista RCN 2011 (RCN Royal College of Nursing) e-healht -kyselyyn vas-

tanneista sairaanhoitajista kertoi, että heillä ei ole ollut yhtään harjoittelua tietojärjes-
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telmien käyttöön ja yli puolet oli sitä mieltä, että tarvitsisi lisäharjoitusta. (Wallis 2012, 

16.) Sairaanhoitajien tietojärjestelmäosaamisen puute voi estää uralla kehittymistä. Suu-

rimpia esteitä tietojärjestelmien oppimiseen on ajan puute, korvaavan henkilökunnan 

puute, rahan riittämättömyys ja tuen puute. Myös oppimiseen sopivan paikan puute ja 

koneiden vähyys estävät taitojen kartuttamista. (Wallis 2012, 16.)  

 

Sairaanhoitajat saavat työpaikoilla opastusta tietojärjestelmien käyttöön vaihtelevasti, 

tietojärjestelmien käytön koulutus voi kuulua perehdytykseen, sitä voidaan oppia toisilta 

sairaanhoitajilta tai voi joutua opiskelemaan itse vapaa-ajalla käyttämään järjestelmiä. 

Järjestelmien muuttuessa järjestelmän tekniset tukihenkilöt järjestävät koulutusta, luen-

toja tai lähettävät sähköpostia. On myös työpaikkoja, joissa sairaanhoitajat eivät saa 

tietoteknistä koulutusta tietojärjestelmien muuttuessa. Hyppönen, Lääveri, Hahtela, 

Suutarla, Sillanpää, Kinnunen, Ahonen, Rajalahti, Kaipio, Heponiemi & Saranto (2018) 

tutkimuksen mukaan lähes tai yli kolmannes sairaanhoitajista koki, ettei perehdytys 

tietojärjestelmän käyttöön liittyviin toimintatavan muutoksiin ollut riittävää. Useilla 

työpaikoilla ei järjestetä sairaanhoitajille koulutuksia tai sairaanhoitajat eivät osallistu 

koulutuksiin kielteisistä asenteista johtuen, usein syynä on ajan tai kiinnostuksen puute, 

vähäiset tietotekniset taidot tai johdon tuen puuttuminen. Tietotekniikan käyttöön on 

usein kuitenkin saatavilla tukea ja paremmin osaavat työkaverit auttavat toisia. (Tolonen 

& Värri 2017, 221–227; Hyppönen 2017, 32.) Tietotekniikan perustaidot, tietoturva-

asiat, kirjaaminen, tiedonhaku ja lääketieteellisen tekniikan käyttö sisältyvät sairaanhoi-

tajan opinnoissa useisiin kursseihin riippuen missä oppilaitoksessa opiskelee. Potilastie-

tojärjestelmiin liittyviä opintoja ei kaikille sairaanhoitajille opeteta koulutuksen aikana, 

vaan ne opitaan työharjoitteluissa. (Tolonen & Värri 2017, 221.) Opinnäytetyö aineiston 

mukaan monet sairaanhoitajat eivät pysty täysin hyödyntämään tietojärjestelmiä ja ko-

kevat, että he joutuvat selviytymään puuttuvilla tiedoilla. Tolosen & Värrin (2017, 217) 

mukaan terveydenhuollon ammattipätevyyden saaneella tulisi olla riittävä tietotekninen 

koulutus, joka testattaisiin. Sairaanhoitajan tietoteknisiä taitoja ei arvioida muodollises-

ti. Valmistuneet sairaanhoitajat kokevat, että heiltä puuttuu tietoteknisiä taitoja ja on 

omalla vastuulla kouluttaa itseään lisää. 

 

Opinnäytetyön aineiston mukaan useimmat sairaanhoitajat haluaisivat enemmän koulu-

tusta tietojärjestelmien käyttöön, ohjelmistoihin, tekstin käsittelyyn, kirjaamiseen tai 

muihin perustietoteknisiin taitoihin. Useat sairaanhoitajat kokivat, että heidät jätetään 
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yksin opettelemaan uusien ohjelmistojen käyttöä. Se vie aikaa ja järjestelmän koko po-

tentiaalia ei pystytä hyödyntämään. Lääkärit saattavat soittaa sairaanhoitajille, jos he 

eivät tiedä miten tietojärjestelmät toimivat. (Tolonen & Värri 2017, 221–227.) Sairaan-

hoitajat kirjaavat asioita kansallisesti määriteltyjen kirjaamisohjeiden mukaisti esimer-

kiksi hoitotyön yhteenvetoihin, mutta tietojen käytössä on alueellisesti eroja. Tulosten 

perusteella tietojärjestelmiä tulee kehittää ohjaamaan sairaanhoitajia tuottamaan yhteen-

vetoja määriteltyjen tietorakenteiden mukaisesti ja tähän tarvitaan koulutusta. (Häyrinen 

ym. 2018, 183.) 

 

Opinnäytetyön aineiston mukaan sairaanhoitajat uskovat, että heillä olisi mahdollista 

käyttää tietojärjestelmiä, jos taidot olisivat paremmat. Heillä on perustiedot ja taidot, 

mutta he haluaisivat enemmän koulutusta ohjelmistojen ja järjestelmien käyttöön. He 

haluaisivat oppia uusia ja tehokkaampia keinoja käyttää ohjelmia. Joidenkin sairaanhoi-

tajien mielestä kouluilla ja yliopistoilla ei ole motivaatiota tarjota koulutusta. (Tolonen 

& Värri 2017, 221–227.) 

 

Nurses need the requisite skills and knowledge to access and use various 

information sources and to help patients navigate through a system that 

gives them ownership of their EHRs. (Dowdling 2013, 31). 

 

Sairaanhoitajat ovat sitä mieltä, että vastuu tietojärjestelmien koulutuksesta on työnanta-

jille. Vaikka koulutus on maksutonta, sairaanhoitajilla ei ole aina mahdollisuutta osallis-

tua koulutukseen.  (Tolonen & Värri 2017, 221–227.) IMIA;n (The International Medi-

cal Informatics Association) suosituksista huolimatta on vaikeaa lisätä tietotekniikkaa 

sairaanhoitajien koulutukseen, vaikka tarvetta on, koska se on pois muusta opetuksesta 

(Tolonen & Värri 2017, 221–227). 

 

 

5.4 Tulosten tarkastelua 

 

Opinnäytetyöhön valitun aineiston mukaan sairaanhoitajat kirjaavat päivittäin tietoja 

potilaista tietojärjestelmiin. Toimivat tietojärjestelmät mahdollistavat laadukkaan poti-

laiden hoidon ja varmistavat potilasturvallisuutta, kun tiedot ovat saatavilla ajantasaises-

ti ja oikein kirjattuina. Voidakseen tehdä työtä sairaanhoitajat tarvitsevat tietoteknisiä 

taitoja, riittävästi välineitä ja tietokoneita ja pääsyn käyttämään tietoja, joita on talletettu 
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tietojärjestelmiin. Tutkimusten mukaan sairaanhoitaja tarvitsee ja hänen tulee osata 

työssään:  

 Tietotekniikan perustaitoja: osata käyttää tietokonetta, perusohjelmistoja kuten 

tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia.  

 Viestintätaitoja: osata käyttää sähköpostia, tehdä raportteja, viestiä tehokkaasti 

ja antaa potilaille tietoa hoitotilanteissa. 

 Terveys ja turvallisuustaitoja: osata pitää luottamukselliset välit potilaaseen ja 

toisiin työntekijöihin, käsitellä ja säilyttää tietoja luottamuksellisesti, oikeuden-

mukaisesti ja tietosuojalain mukaisesti. 

 Toimia laadukkaasti: ymmärtää, että laadukas koodattu kliininen tieto on olen-

naista kliiniselle työlle, potilasturvallisuudelle ja viestinnässä. 

 Dokumentointitaitoa: kirjata tarkasti, johdonmukaisesti, ajan tasalla oleva raken-

teellisesti kirjoitettu ja sähköisesti talletettu tai paperilla oleva potilastieto (huo-

mioitava tietosuojalaki). 

 Tiedonhallintataitoa: ymmärtää miksi lainsäädäntö, säännöt ja turvallisuusohjeet 

ja luottamuksellisuus ovat tärkeitä.  

 Taitoa käyttää monitoreja, lääkityslaitteita, kommunikointivälineitä, oppimis-

moduleita ja biolääketieteellisiä järjestelmiä. 

 Tiedonhakutaitoa ja tiedonlukutaitoa: käyttää lääke-, laboratorio- ja tautitieto-

kantoja, etsiä parasta mahdollista näyttöön perustuvaa tietoa, jotta olisi tietämys 

ja taitoa soveltaa tietoa parantamaa potilaan ja väestön terveyttä.  Tiedonlukutai-

to sisältää yksityisyyden suojelemisen, luottamuksellisuuden ja turvallisuuden 

käyttää terveystietoja, kuten myös kriittisyyden ja kyvyn erottaa lähteistä ja tut-

kimuksista käyttökelpoiset. (Casey Halley, Brokel & Sensmeier 2009; Dowling 

2013, 36.) 

 

Sairaanhoitaja, jolla on ammattiin tarvittava taito ymmärtää ja pystyy käyttämään uutta 

teknologiaa ja tietojärjestelmiä sekä ohjaamaan ja hoitamaan potilaita näyttöön perustu-

vaa tietoa käyttäen sekä kasvotusten että etäyhteyksien avulla.  (Procter & Woodburn 

2012, 24.) 

 

Opinnäytetyön tuloksena saadun tiedon perusteella tietojärjestelmissä havaituista on-

gelmista sairaanhoitajan työtä hankaloittavat eniten se, että sama asia täytyy kirjata mo-
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neen paikkaan, järjestelmä on hidas ja siinä on yllättäviä käyttökatkoja, järjestelmät 

eivät auta estämään virheitä, tietojärjestelmät eivät kerro, mitä ovat tekemässä tai opasta 

käyttäjää, hoitotyön yhteenvedon koostaminen ei ole automaattista ja lääkitysohjelmissa 

on puutteita, jotka voivat vaarantaa potilasturvallisuuden. Sairaanhoitajat, jotka kokevat 

osaavansa käyttää tietojärjestelmiä kokevat vähemmän stressiä, tekevät vähemmän vir-

heitä ja kokevat voivansa toimia itsenäisemmin työssään. Sairaanhoitajat pitävät tärkeä-

nä tiedonhallinnan toimivuutta, koska se on osa potilasturvallisuutta. Teknisesti toimivat 

ja helppokäyttöiset järjestelmät tukevat sairaanhoitajien työhyvinvointia vähentämällä 

kiireen kokemusta.  (Hyppönen 2017; Vehko, Hyppönen, Ryhänen & Heponiemi 2018; 

Hyppönen ym. 2018, 42, 49.)  

 

 

 

6 POHDINTA 

 

 

Kirjallisuuskatsauksen aineisto koostui siinä määrin erilaisista tutkimuksista ja artikke-

leista, että niiden vertailtavuus oli vaikeaa. Samat sairaanhoitajan osaamisen haasteet ja 

asenteet tietojärjestelmiä ja ohjelmia kohtaan tulivat kuitenkin esiin useissa tutkimuksis-

sa. Analyysin tekeminen näin erilaisista tutkimuksista oli haastavaa. Tutkimuksen ver-

tailtavuutta olisi voinut helpottaa rajaamalla aineisto tarkemmin.  

 

Kirjallisuuskatsauksen aineisto koostui siinä määrin erilaisista tutkimuksista ja artikke-

leista, että niiden vertailtavuus oli vaikeaa. Samat sairaanhoitajan osaamisen haasteet ja 

asenteet tietojärjestelmiä ja ohjelmia kohtaan tulivat kuitenkin esiin useissa tutkimuksis-

sa. Analyysin tekeminen näin erilaisista tutkimuksista oli haastavaa. Tutkimuksen ver-

tailtavuutta olisi voinut helpottaa rajaamalla aineisto tarkemmin. Eniten haasteita oli 

hakuprosessissa ja hakusanojen valinnassa, koska hakusanoilla tuli satoja otsikoita, ja 

kun hakusanoja muokkasi, osumia ei välttämättä tullut lainkaan. Vieraskielisen tekstin 

kriittinen tulkitseminen ja ammattisanaston läpikäyminen osoittautui aikaa vieväksi. 

Tiivistelmien lukuvaiheessa suurin osa tutkimuksista karsiutui pois sopimattomina ai-

neistoina. Osaa otsikon tai tiivistelmän mukaan sopivaan aineistoa ei ollut mahdollista 

hankkia niiden maksullisuuden vuoksi. 
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Tutkimuskysymyksiä oli alun perin neljä mutta ne tarkentuivat kolmeen työn edetessä. 

Heti työn alkuvaiheessa käytin aineiston löytämiseksi ja hakusanojen valitsemisen apu-

na koulun informaatikon ohjeita. Informaatikko opetti käyttämään tietokantahakuja. 

Aluksi tutkimuskysymyksiin vastaavan aineiston löytäminen oli työlästä ja voi olla, että 

enemmän apua pyytämällä aineisto olisi voinut olla kattavampaa ja laadukkaampaa. 

Monet tutkimukset vaikuttivat otsikon ja asiasanojen perusteella sopivilta opinnäytetyön 

aineistoksi, mutta tarkempi tarkastelu osoitti niiden käsittelevän usein tietojärjestelmä 

standardeja, tiedon etsimistä tai muuta aiheeseen sopimatonta aineistoa. Opinnäytetyös-

sä keskityttiin sairaanhoitajan osaamiseen ja kokemuksiin liittyen tietojärjestelmien 

käyttöön, mutta juuri tästä näkökulmasta tutkimusta on tehty vähän. Useimmat tutki-

mukset koskevat tietojärjestelmien kehitystyötä. Jätin pois opinnäytetyöstä tutkimusky-

symyksen, jossa kysyttiin tarvitseeko sairaanhoitajat oppaan tietojärjestelmien käyttöön, 

koska aineistossa ei ollut aiheeseen liittyen tietoa ja aineistot koskivat hyvin erilaisia 

tietojärjestelmiä. 

 

Kirjallisuuskatsauksen aineiston mukaan sairaanhoitajat ovat halukkaita osallistumaan 

tietojärjestelmien kehittämiseen, mutta siihen ei ole mahdollisuuksia tai ei ole löytynyt 

sopivia keinoja. Tietojärjestelmien kehittämistyöhön osallistuminen vahvistaa sairaan-

hoitajien osaamista ja sille tulisi luoda mahdollisuudet. Lähiesimiehet ovat tärkeässä 

roolissa, koska kehittämisryhmiin osallistuminen vaatii työvuorojärjestelyjä. Hoitajien 

mielipide tulisi ottaa huomioon hoitotyön tietotekniikan suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Sairaanhoitajien mukaan ottaminen kehittämistyöhön lisäisi hoitajien halukkuutta pe-

rehtyä tekniikkaan ja sen käytön tuomiin mahdollisuuksiin sekä vähentäisi muutosvasta-

rintaa teknologista kehitystä kohtaan. Tehokas tietotekniikan ja ohjelmien käyttöönotto 

vaatii tarkan valmisteluprosessin. Tulisi miettiä tarkasti miten huolehditaan käyttäjien 

koulutuksesta ja minkälaista tukea ja opastusta tarjotaan käyttöönottovaiheessa. Jotta 

tietotekniikkaa voitaisiin tehokkaasti hyödyntää työskentelyssä, tulisi pitää huolta työn-

tekijöiden koulutuksesta sekä osaamisen kehittämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriön 

lausunnon mukaan jokaiselle sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle ja ammatti-

ryhmille tulisi antaa ajanmukaista koulutusta tietotekniikasta. Kirjallisuuskatsauksen 

aineiston mukaan tietojärjestelmäkoulutusta tulee antaa ennen uusien järjestelmien käyt-

töönottoa ja uudelleen muutaman kuukauden kuluttua käyttöönotosta.  
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Tämän opinnäytetyöprosessin aikana oppi näkemään miten monipuolisesti sairaanhoita-

ja tarvitsee tiedonhaku, tiedonkäsittely- ja tiedonarviointitaitoja jo opintojen aikana. 

Kokemusta eri tietojärjestelmien käytöstä sairaanhoitajaopiskelija saa opintoihin liitty-

vien harjoittelujaksojen aikana ja myöhemmin työelämässä, jolloin useat opinnäytetyös-

sä mainitut asiat tulivat konkreettisesti koettua. Opinnäytetyön tekemisen aikana tapah-

tui ammatillista kasvua mm. itsereflektointi ja kriittisen ajattelun kehittyivät. Sairaan-

hoitajana on itse huolehdittava tiedonhankinnasta ja oman ammattitaidon ajan tasalla 

pysymisestä. Opinnäytetyön prosessin läpikäyminen edellytti opiskelijalta organisointi-

kykyä ja kärsivällisyyttä sekä yhteistyötä useiden tahojen kanssa ja siitä syntynyt ajatte-

lun ja oppimisen kehittyminen on luonut arvokasta pääomaa ammatilliseen kasvuun. 

 

 

6.1 Opinnäytetyön eettisyys 

 

Aiheen valinta ja tutkimuskysymysten muodostaminen ovat eettisiä ratkaisuja ja ohjaa-

vat tutkimuksen suuntaa. Käytettyä aineistoa katsotaan lähdekriittisesti ja on arvioitava 

sen luotettavuutta ja soveltavuutta. (Hirsjärvi ym. 2009, 184.) Eettiset kysymykset kul-

kevat mukana koko opinnäytetyöprosessin ajan. Eettistä pohdintaa tarvitaan opinnäyte-

työn aiheen ja metodin valinnasta. Opinnäytetyöprosessin aikana tehdään eettisiä valin-

toja. (Diakonia-ammattikorkea koulu 2010, 11–12.) 

 

Opinnäytetyö pohjautuu kirjallisiin lähteisiin, jotka löytyvät joko paperisina tai sähköi-

sinä ja on siten teoreettinen eikä vaatinut tutkimuslupaa. Opinnäytetyössä on pyritty 

siihen, että omat kokemukset ja näkemykset eivät ole vaikuttaneet sen tuloksiin. Par-

haimmillaan opinnäytetyön tulokset ovat hyödynnettävissä suuntaa näyttävinä tuloksina 

koko kohdeorganisaation sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökunnan tietojärjestel-

mäosaamisesta ja auttavat henkilökunnan tiedonhallintaan liittyvien koulutusten suun-

nittelussa sekä perehdytyksessä. Jokaisella sairaanhoitajalla on vastuu kehittää omaa 

ammattitaitoa ja ylläpitää sitä (ETENE 2001).  
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6.2 Opinnäytetyön luotettavuus 

 

Hyvää tutkimusta sitoo eettinen sitoutuneisuus. Yleisiä luotettavuuden arvioinnin kritee-

rejä laadullisessa tutkimuksessa ovat uskottavuus, refleksiivisyys, siirrettävyys ja vah-

vistettavuus (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 197). Hyvään tieteelliseen käy-

täntöön kuuluu noudattaa tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja, kuten rehellisyyttä, 

huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyön tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä 

tutkimusten ja tulosten arvioinnissa. Tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu 

yksityiskohtaisesti ja vaatimusten edellyttämällä tavalla. (Hirsjärvi ym. 2009, 25–26.) 

Huolellinen suunnittelu kirjallisuuskatsauksen alusta lähtien, tarkka aineistohaku, selke-

ät sisäänottokriteerit ja laadun arviointikriteerit vähentävät virheiden määrää ja tekevät 

katsauksen toteuttamisesta luotettavan (Stolt & Routasalo, 2007, 68). Laadullisen tut-

kimuksen luotettavuutta lisää tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta. Tarkkuus 

koskee tutkimuksen kaikkia vaiheita. (Hirsjärvi ym. 2009, 227.) Luotettavuuden vuoksi 

tutkimuskysymykset on esitelty selkeästi ja niiden teoreettinen tausta on avattu. Aineis-

toa etsittiin internetistä eri tietokannoista, lehdistä ja kirjoista. Aineistona käytettiin ko-

timaisia ja kansainvälisiä lähteitä. Opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen on etsitty 

uusinta tutkittua tietoa luotettaviksi katsotuista lähteistä. Luotettavuuden lisäämiseksi 

aineiston hankinnan menetelmä on kerrottu tarkasti. Tekstin suorien lainauksien tarkoi-

tus on ilmaista tulosten luotettavuutta ja yhteyttä alkuperäisaineistoon. Käytettyjä lähtei-

tä on katsottu lähdekriittisesti. Lähdemerkinnät on pyritty tekemään täsmällisesti, jotta 

aikaisempien tutkimusten ja tulosten vertailu olisi vaivatonta. Hyvää tieteellistä käytän-

töä eivät loukkaa aidot tieteelliset tulkinta- ja arviointierimielisyydet vaan ne ovat osa 

tieteellistä keskustelua (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). 

 

Tämän opinnäytetyön luotettavuutta vähentää se, että työn on tehnyt yksi tekijä, jolloin 

mahdolliset virheet aineiston valinnassa ja tulkinnassa ovat mahdollisia.  Opinnäytetyö-

hön mukaan otettavaa aineistoa on reflektoitu suhteessa tutkimuskysymyksiin, jolloin 

sekä tutkimuskysymykset, että siihen vastaamaan valittu aineisto tarkentuvat koko pro-

sessin ajan. Opinnäytetyöhön liitettyjen taulukoiden tavoitteena on jäsentää valittua ai-

neistoa, arvioida sen luotettavuutta ja tunnistaa valittujen lähteiden tuottama sisällölli-

nen anti suhteessa tutkimuskysymyksiin ja muihin valittuihin tutkimuksiin, samoin tau-

lukossa (Liite 4. tutkimusmatriisi) olevan lyhyen tiivistelmän tekeminen ja avainajatus-

ten kuvaus, auttavat ilmiön kannalta olennaisten tutkimusten valintaa. 
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6.3 Opinnäytetyön merkitys 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa sairaanhoitajan osaamisesta liittyen tietojär-

jestelmiin ja saatua tietoa voidaan käyttää työelämän kehittämiseen. Opinnäytetyön aihe 

on hyödyllinen ja ajankohtainen koska sosiaali- ja terveysalan digitalisoituminen on 

käynnissä ja tulevan SOTE-uudistuksen tavoitteena on sähköisten palvelujen toimivuus 

ja tietojen siirtyminen eri palveluntuottajien välillä. SOTE-uudistuksen päätavoitteeseen 

kaventaa ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden eroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuut-

ta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia ei päästä ilman toimivia tietojärjestelmiä ja 

osaavia sairaanhoitajia (Sosiaali- ja terveysministeriö. Valtioneuvosto. Sote-uudistuksen 

tavoitteet.)  

 

Sairaanhoitajien tietojärjestelmäosaamista voitaisiin parantaa sillä, että sairaanhoitajat 

velvoitettaisiin osallistumaan tietojärjestelmien kehittämistyöhön työajalla ja kehittä-

mistyöhön varattaisiin aikaa. Tulevaisuudessa sairaanhoitajien tietoteknistä osaamista 

voitaisiin kontrolloida sillä, että sairaanhoitajat tekisivät kansallisen terveydenhuollon 

tietojärjestelmäosaamistestin samaan tapaan kuin nykyisin tehdään lääketentti ennen 

lääkeluvan saamista. Tietojärjestelmäosaamistestin läpäisseet saisivat kirjata tietoja po-

tilaista tietojärjestelmiin.  

 

Kansallisessa SOTE-tieto hyötykäyttöön -strategiassa kuvataan toimenpiteitä, joilla tie-

tojärjestelmien käytettävyyttä voitaisiin parantaa. Sen mukaan tietojärjestelmien käytet-

tävyydelle tulee laatia kansalliset kriteerit ja kuvata parhaat käytännöt sekä lisäksi käyt-

täjien on osallistuttava tietojärjestelmien kehittämistyöhön ja käyttöönottoon. (Marti-

kainen 2018, 238.) Terveydenhuollon henkilökunnan, kuten sairaanhoitajien, ottaminen 

mukaan tietojärjestelmien kehittämistyöhön on tunnistettu ja esimerkiksi Suomen sai-

raanhoitajaliiton strategiassa kannustetaan sairaanhoitajia osallistumaan tietojärjestelmi-

en kehitystyöhön (Ahonen, Kouri, Liljamo, Granqvist, Junttila & Kinnunen 2015). Jos 

Suomeen suunnitellaan yhtenäistä valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan tietojärjes-

telmää, järjestelmänkehittäjien tulisi huomioida tietojärjestelmän käyttäjälähtöisyys ja 

se ei onnistu ilman sairaanhoitajien mukaan ottamista kehitystyöhön.  
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LIITE 2. AINEISTON HAKUPROSESSIN TULOKSET 

Tietokanta ja käy-

tetyt hakusanat 

Osumat Tarkempaan tarkas-

teluun valitut 

tutkimukset 

Opinnäytetyöhön 

hyväksytyt tutkimuk-

set 

Arto 

sairaanhoita? AND  

tietojärjes?  

4 2 1 

Pubmed 

Nursing Informa-

tion System Compe-

tence 

342 8 1 

Medic /Melinda 

hakusanat: sai-

raanh? tietojärj? 

osaam?  

21 7 3 

Ebsco 

nurses`s informa-

tion system compe-

tence  

1520 10 7 
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LIITE 3. VALITUT TUTKIMUKSET JA NIIDEN ALKUPERÄ 

 

 

Tutkimuksen tekijä(t), nimi ja julkaisu-

vuosi 

Käytetty tieto-

kanta / manu-

aalinen haku 

Käytetyt ha-

kusanat 

Hyppönen, H., Lääveri, T., Hahtela, N., 

Suutarla, A., Sillanpää, K., Kinnunen, 

U‐M., Ahonen, O., Rajalahti, E., Kaipio, 

J., Heponiemi, T. and Saranto, K. (2018) 

“Smart systems for capable users? Nurses’ 

experiences on patient information sys-

tems 2017”, Finnish Journal of eHealth 

and eWelfare, 10(1), pp. 30–59.  

Medic/Melinda tietojärjestel* 

and sairaanh*  

tai  sairaanh? 

tietojärj? osaam?  

Häyrinen, K. (2018). Sote kohtaa digitali-

saation – haasteet ja mahdollisuu-

det. Finnish Journal of EHealth and 

EWelfare, 10(2-3), 183–185.  

manuaalinen 

haku 

  

Mills, J.; Woods, C.; Hitchins, M.; Sum-

mers, G. 2012. Specialist nurses' experi-

ences of using 'The Viewe', a consolidated 

electronic medical recaords systems: a 

pre-post implementaration survey. Austra-

lian journal of advanced nursing. Vol 33 

issue 1. p.6–14. 

Cinahl®fulltext 

(EBSCO) 

nurse* and in-

formation 

Casey Halley, E.; Sensmeier,J.; Brokel,J. 

2009. Nurses Exchanging Information: 

Understanding Electronic Health Record 

Standards and Interoperatbility. Urologic 

Nursing 2009.Vol29 Num. 5 pp. 305- 

manuaalinen 

haku 

  

Koivunen, M.; Välimäki, M.; Patel, A.; 

Knapp, M.; Hätönen, H.; Kuosmanen, L.; 

Pitkänen, A.; Anttila, M.; Katajisto, 

J.2010 Effects lf the implementation of 

the web-based patient support system on 

staff's attitudes towards computers and IT 

use: a randomised cotrolled trial. Scan-

dinavian Journal of Caring Science.Sep. 

2010, Vol 24 issue 3 p. 592–599. 

Cinahl®fulltext 

(EBSCO) 

nurse* and in-

formation 

Procter, P.; Woodburn, I. 2012 Encourag-

ing nurses to develop effective eletronic 

documentation. Nursing management 

2012. Vol. 19 Issue 6, p22–24. 

Cinahl®fulltext 

(EBSCO) 

nurse* and in-

formation 
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Nilsson, C.; Skär, L.; soderberg, S. 2009. 

Swedish District Nurses's experiences on 
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serious chronic illnes living at home  - a 

case study. Scandinavian Journal of Ca-
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Cinahl®fulltext 

(EBSCO) 

nurse* and in-

formation 

Wallis, A. 2011. Survey explores nurses' 

use of E-health tools. Nursing Manage-
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Cinahl®fulltext 

(EBSCO) 

nurse* and in-

formation 

Martikainen, S.; Kotila, J.; Kaipio, J.; 

Lääveri, T 2018. Lääkärit ja hoitajat pa-

rempien tietojärjestelmien kehittämistyös-

sä: kyvykkäät ja innokkaat käyttäjät ali-

hyödynnettyinä. FinJeHeW 2018; 10(2–3) 

236–250 

Arto sairaanhoita? 

AND  tietojär-

jes?  

Chapman, Y.; Schweickert, P.; Swango-

Wilson, A.; Aboul-enein, F.; Heyman, A. 

2016. Nurse Satisfaction with Information 

Technology Enhanced Bedside Handoff. 

Research for Practice. Medsurg nursing. 
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Cinahl®fulltext 

(EBSCO) 

nurse* and in-

formation 

Dowding, D. Are nurses expected to have 

information technology skills? 2013. Peer 

review. Nursing Management. Vol 
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Cinahl®fulltext 

(EBSCO) 

nurse* and in-

formation 

Tolonen, J. Värri, A. 2017. Survey of 

health informatics education in Finland in 
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Abu Raddaha, A. 2017. Nurses' character-

istics and perceptions toward using the 

electronic health record system as predic-
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provement.  Sciedu Press. CNS 2017, Vol 
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PubMed Nursing Infor-

mation System 
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LIITE 4. TUTKIMUSMATRIISI 

 

Tutkimuksen tekijä(t), 
nimi ja julkaisu 

Tutkimuksen tarkoitus  Tutkimuksen 
lähestymista-
pa 

Opinnäytetyön kannalta 
merkittävimmät havain-
not 

Hyppönen, H., Lääveri, 
T., Hahtela, N., Suutar-

la, A., Sillanpää, K., 
Kinnunen, U‐M., Aho-
nen, O., Rajalahti, E., 
Kaipio, J., Heponiemi, 

T. and Saranto, K. 
(2018) “Smart systems 

for capable users? 
Nurses’ experiences on 

patient information 
systems 2017”, Finnish 
Journal of eHealth and 

eWelfare, 10(1), pp. 

30–59. 

Artikkelin tarkoituk-
sena on kuvailla ter-
veydenhuollon am-
mattilaisten koke-
muksia potilastieto-
järjestelmistä 

Laadullinen 
tutkimus 

Sairaanhoitajien tietojär-
jestelmien käytöstä tehty 
ensimmäinen laaja tut-
kimus Suomessa. Tieto-
järjestelmän käyttäjäko-
kemukset ovat keskeinen 
osa järjestelmien kehi-
tystä ja arviointia. Hyvä 
käytettävyys ja käyttötai-
to säästävät ammattilais-
ten aikaa asiakas- ja poti-
lastyöhön sekä lisää poti-
lasturvallisuutta ja mah-
dollistaa yhteistyön or-
ganisaatioiden välillä. 

Häyrinen, K. (2018). 
Sote kohtaa digitalisaa-
tion – haasteet ja mah-
dollisuudet. Finnish 
Journal of EHealth and 
EWelfare, 10(2-3), 183–
185.  

Artikkeli kuvaa Sosiaa-
li- ja terveydenhuol-
lon tietojenkäsittely- 
yhdistyksen tutki-
muspäivien artikkele-
ja, jotka kohdentuvat 
terveydenhuollon 
ammattilaisten käy-
tössä oleviin tietojär-
jestelmiin ja niiden 
käytettävyyteen, 
käyttöönottoon ja 
tietojen kirjaamiseen 
yhtenäisiä tietoraken-
teita hyödyntäen. 

Ammattileh-
den kokoava 
artikkeli tut-
kimuksista 

Terveydenhuollon am-
mattilaisilla tulisi olla 
käytössään työtä ja sen 
toimintaprosesseja tuke-
vat tietojärjestelmät. Jos 
terveydenhuollon am-
mattilaiset otetaan mu-
kaan palvelujen kehittä-
miseen ja arviointiin, 
tuloksena on paremmin 
heidän työtehtäviinsä 
sopivat tietojärjestelmät.  



40 
 

 

Mills, J.; Woods, C.; 
Hitchins, M.; Summers, 
G. 2012. Specialist 
nurses' experiences of 
using 'The Viewe', a 
consolidated electronic 
medical recaords sys-
tems: a pre-post im-
plementaration survey. 
Australian journal of 
advanced nursing. Vol 

33 issue 1. p.6–14. 

Tutkimus kuvaa sai-
raanhoitajien tietä-
mystä ja käsityksiä 
sähköistä tietojärjes-
telmästä ennen ja 
jälkeen käyttöönoton 
Queenslandissa Aust-
raliassa. 

Laadullinen 
tutkimus 

Tietojärjestelmän pre- ja 
post-tutkimus käyttöön-
oton aikana. Tutkimus 
kuvaa sairaanhoitajien 
tyytyväisyyttä järjestel-
män laatuun, käytettä-
vyyttä ja pääsyä käsiksi 
potilastietoihin. Järjes-
telmä mahdollistaa no-
pean, helpon tietojen 
saannin ja säästää aikaa. 
Hidasta päästä pois poti-
laiden tiedoista ja tehdä 
pisteytyksiä. Miellyttävä 
käyttää ja luotettava. 
liian vähän koneita, hidas 
tiedonhaku.  

Casey Halley, E.; 
Sensmeier,J.; Brokel,J. 
2009. Nurses Exchang-
ing Information: Un-
derstanding Electronic 
Health Record Stan-
dards and Interoperat-
bility. Urologic Nursing 
2009.Vol29 Num. 5 pp. 

305–312 

Tutkimus kuvaa sai-
raanhoitajien tietä-
mystä sähköisistä 
terveysjärjestelmistä 
liittyen IT standardei-
hin National Health IT 
Agenda 

Laadullinen 
tutkimus 

Standardien käyttö lisää 
sairaanhoitajien työn 
tehokkuutta, potilastur-
vallisuutta ja parantaa 
laadun vaihtelua. 

Koivunen, M.; Välimäki, 
M.; Patel, A.; Knapp, 
M.; Hätönen, H.; Ku-
osmanen, L.; Pitkänen, 
A.; Anttila, M.; Kata-
jisto, J.2010 Effects lf 
the implementation of 
the web-based patient 
support system on 
staff's attitudes to-
wards computers and 
IT use: a randomised 
cotrolled trial. Scan-
dinavian Journal of 
Caring Science.Sep. 
2010, Vol 24 issue 3 p. 

592–599. 

Web-pohjaisen poti-
lasta tukevan ohjel-
man vaikutuksia kos-
keva tutkimus, henki-
lökunnan asenteet 
tietokoneisiin ja tieto-
tekniikan käyttöön 
psykiatrisilla sairaan-
hoitajilla Suomessa. 

Empiirinen 
tutkimus. 
Satunnaistet-
tu kontrolloi-
tu tutkimus 

Miten psykiatriset sai-
raanhoitajat suhtautuvat 
tietokoneisiin, informaa-
tioteknologiaan ja tieto-
koneiden käyttöön kou-
luttaessaan potilaita. 
sairaanhoitajien moti-
vaatio, uskomukset, tyy-
tyväisyys tietokoneisiin, 
tietokoneiden ja interne-
tin käyttöön. Peruskoulu-
tuksella on merkitys mo-
tivaatioon. Asenteeseen 
vaikuttaa miten annettu 
koulutusta ohjelmaan. 
Negatiivinen IT:n käytön 
kokemus lisää stressiä, 
koska vie aikaa potilailta. 
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Procter, P.; Woodburn, 
I. 2012 Encouraging 
nurses to develop ef-
fective eletronic docu-
mentation. Nursing 
management 2012. 

Vol. 19 Issue 6, p.22–
24. 

Artikkeli, jossa kuva-
taan miten teknologia 
pohjainen tiedonhal-
lintajärjestelmä aut-
taa tiedon käsittelyä 
terveys- ja sosiaa-
lialalla. Kannustaa 
sairaanhoitajia kehit-
tämään sähköistä 
dokumentointia. 

Kokoava ar-
tikkeli  

Auttaa sairaanhoitajia 
ymmärtämään miten 
tietojärjestelmät autta-
vat työtä ja mitä sairaan-
hoitajilta vaaditaan, jotta 
voivat syöttää, tallettaa 
ja saada tietoa sähköisis-
tä järjestelmistä. Yhteen-
toimivuus, tiedon saanti, 
tuki, kehittäminen, har-
joittelu, lisää koneita. 

Nilsson, C.; Skär, L.; 
soderberg, S. 2009. 
Swedish District 
Nurses's experiences 
on the use of informa-
tion and communica-
tion technology for 
supporting people with 
serious chronic illnes 
living at home  - a case 
study. Scandinavian 
Journal of Caring 
Science. 2010; 24; 

p.259–265. 

Tapaustutkimus, jossa 
kuvataan sairaanhoi-
tajien kokemuksia 
tieto- ja kommunikaa-
tiotekniikan käytöstä 
vakavasti sairaiden 
kotihoidossa. 

Empiirinen 
tutkimus 

Kuvaa sairaanhoitajien 
kokemuksia tietoteknii-
kan käytössä vakavasti 
sairaiden hoidossa, 
mahdollisuuksia, ajan 
säästöä, suoraa kommu-
nikointia ja tiedon lisään-
tymistä potilaan tilan-
teesta ja persoonasta. 
Stressi vähenee, turval-
lista, kommunikointi 
suoraa, liian vähän tukea 
ja ohjeita, saavutetta-
vuus hyvä, fyysiset kon-
taktit vähenee. Tarvitaan 
koulutusta ja tukea. 

Wallis, A. 2011. Survey 
explores nurses' use of 
E-health tools. Nursing 
Management Vol. 18 

Issue 10, p14–19.  

Artikkeli kuvaa sai-
raanhoitajien esimies-
ten tieto- ja viestintä-
teknologian käyttötai-
toa, jotka liittyvät 
hoidon laatuun, poti-
laiden turvallisuuteen 
sekä on pääelementti 
johtavan sairaanhoi-
tajan roolissa. 

Kaksoistar-
kastet-
tututkimus ja 
läpikäynyt 
antiplagiointi 
ohjelman 

Hoitotyöntekijöiden kuu-
leminen tieto- ja viestin-
täteknologian käyttöön-
otossa.  Riittävästi konei-
ta, tiedon etsintä, rapor-
tit, sähköpostit, tiedon-
vaihto, ei kuultu käyttä-
jiä, koulutus, johdon tuki 
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Martikainen, S.; Kotila, 
J.; Kaipio, J.; Lääveri, T 
2018. Lääkärit ja hoita-
jat parempien tietojär-
jestelmien kehittämis-
työssä:  kyvykkäät ja 
innokkaat käyttäjät 
alihyödynnettyinä. 

FinJeHeW 2018; 10(2–

3) 236–250 

Potilastietojärjestel-
mien käyttäjien ko-
kemuksia. Kehittämis-
tutkimus 

Empiirinen 
tutkimus 

Sairaanhoitajien koke-
muksia potilastietojärjes-
telmistä. Kysely sairaan-
hoitajille ja lääkäreille. 
46 % sairaanhoitajista on 
osallistunut tietojärjes-
telmien kehittämistyö-
hön. 21 % on valmiita 
osallistumaan kehittä-
misryhmiin ja 20 % ei ole 
kiinnostunut osallistu-
maan kehittämiseen.  
Osallistumisen on oltava 
mahdollista työn ohella. 
Järjestelmissä on ongel-
mia käytettävyydessä, 
työkulkuihin mukautta-
misessa, integroimatto-
muus, yhteentoimimat-
tomuus, ei tukea työhön, 
koulutuksen puute. Lop-
pukäyttäjiä ei huomioi-
da. 

Chapman, Y.; 
Schweickert, P.; 
Swango-Wilson, A.; 
Aboul-enein, F.; Hey-
man, A. 2016. Nurse 
Satisfaction with In-
formation Technology 
Enhanced Bedside 
Handoff. Research for 
Practice. Medsurg nur-
sing. Vol. 25/No. 5 pp. 

313–318. 

Tutkimus, jossa  käy-
dään läpi sairaanhoi-
tajien tyytyväisyyttä 
tietoteknisiin välinei-
siin potilaan vierellä 
työskennellessä. 

Empiirinen 
tutkimus 

Sairaanhoitajien koke-
muksia tietoteknisistä 
välineistä ja tietojärjes-
telmän käytöstä työssä. 
Liian vähän koneita, kou-
lutustaso, tyytyväisyys, 
aika käytettävyys. 

Dowding, D. Are nurses 
expected to have in-
formation technology 
skills? 2013. Nursing 
Management. Vol 20. 

Num 5. pp. 31–36. 

Artikkelissa tarkastel-
laan sairaanhoitajien 
tarvitsemaa tiedon-
hallintataitoa Englan-
nissa ja Walesissa. 
Tutkimus, jossa hoi-
tohenkilökunnan työn 
kuvat tutkittiin IT 
osaamisen osalta. 

vertaisarvioi-
tu artikkeli, 
tarkistettu 
antiplagiointi 
ohjelmalla 

Sairaanhoitajien tietä-
mys- ja osaamiskehitys, 
perustietojen ja viestin-
tätekniikan taitojen tar-
peellisuus ja siitä, missä 
määrin nämä taitoja 
pidetään tärkeinä hyvän 
hoitotyön kannalta. pe-
rustiedot, tiedon laatu, 
kommunikointi, tieto 
turva, dokumentointi 
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Tolonen, J. Värri, A. 
2017. Survey of health 
informatics education 
in Finland in 2017. Peer 
review. FinJeHew 

2017;9(2-3) pp. 217–
231 

Tutkimuksessa kartoi-
tetaan terveyden-
huollon ammattilais-
ten kokemuksia tieto-
järjestelmien osaami-
sesta sekä koulutuk-
sen järjestäjien ope-
tussuunnitelmia tieto-
tekniikan opetuksen 
osalta Suomessa 
vuonna 2017. 

vertaisarvioi-
tu tutkimus, 
kirjallisuus-
katsaus ja 
haastattelu. 

Sairaanhoitajien koke-
muksia tietotekniikan/ 
tietojärjestelmäosaami-
sesta ja käyttämisestä 
sekä asenteista. Koulutus 
riittämätöntä, itse vas-
tuussa, perustaidot, täy-
dennyskoulutus, tuki-
henkilöt. 

Abu Raddaha, A. 2017. 
Nurses' characteristics 
and perceptions to-
ward using the elec-
tronic health record 
system as predictors lf 
clinical nursing per-
formance improve-
ment.  Sciedu Press. 
CNS 2017, Vol 5, No. 4 

p.32–41. 

Tutkimuksessa tutki-
taan sairaanhoitajien 
käsityksiä sähköisestä 
terveystietorekisteris-
tä (EHR) ja sen käytös-
tä. 

empiirinen 
tutkimus 

Sairaanhoitajan koke-
muksia esittelevä tutki-
mus. Tyytyväisiä EHR:n, 
jos sopiva paikkaan. 
Helppokäyttöisyys, tieto-
koneita vähän, tuen pu 
ute, yhteensopivuus, 
nopeus, koulutus, joh-
don tuki, kokemus, tieto-
tekniikan perustaidot 

 

 




