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EXTENDED ABSTRACT 

 

This thesis is a part of a master’s degree in Entrepreneurship and Business Competence at 

the School of Business at Kajaani University of Applied Sciences. The master's thesis was 

commissioned by the Kainuu Social and Health Care Joint Authority which provides all the 

social welfare and health care services, except children’s day care, for seven municipalities. 

The organization also provides HR, financial and ICT services for the member municipali-

ties. The working life coordinators for this thesis were from the Kainuu Social and Health 

Care Joint Authority’s New Hospital project and the ICT Department.  

This master thesis deals with designing enterprise resource planning (ERP) for the new 

Kainuu General Hospital. ERP is formed of many different areas, and in this thesis the fo-

cus is on the facilities management. The research questions of this thesis are as follows:  

1. How should facilities management be improved with the help of ERP in the new 

hospital? 

2. How can facilities management efficiency be maximized with help of ERP? 

3. What are the requirements for efficient and resource saving facilities management 

ERP system?  

The aim of this thesis was to produce a requirement specification for the facilities manage-

ment ERP system and hand it over to the New Hospital project. The requirement specifica-

tion will be used in drawing up the invitation to tender for the ERP system in question.  

A lot of research has been done concerning ERP, but almost none concerning ERP in 

health care environments. There are a few international studies, but there was no evidence 

of such studies conducted in Finland. However, ERP in health care has been gaining popu-

larity during these last few years. One example of this is national UNA project about devel-

oping and advancing health care information systems by producing important specification 

requirements for information systems used in health care.  

Hospitals already use information systems which have ERP qualities, but only in few hospi-

tals these systems have been acquired as ERP systems. This is the first time for the Kainuu 

Social and Health Care Joint Authority to study ERP possibilities in health care environ-

ments. Shift in interest for ERP in health care can also be seen in the behavior of some of 



 

the biggest, private health care information systems providers in Finland (like Tieto and 

CGI), who are marketing their own ERP solutions for health care environments (Tieto 

2017, CGI 2017). 

Enterprise resource planning (ERP) system is formed of one or more systems. ERP guides 

the functions of the organization by serving the organization’s information needs in a com-

prehensive and integrated way (ATK-sanakirja 1 2008, 347). Some of the functions ERP can 

cover are:  

- financial applications, 

- manufacturing applications, 

- inventory and supply applications, 

- human resource management applications, 

- service applications, 

- sales and delivery applications and 

- reporting applications (Davenport 1998, 124). 

ERP is an integrated system that can be used to connect different functions of the organiza-

tion, for example, production planning and control, warehouse functions, quality control, 

purchases, sales, human resources and financial management. Usually these functions are 

apart and they are integrated into one environment with the help of ERP. (VTT 2002, 6.) 

Enterprise resource planning is used to automate processes and connect or merge them to-

gether (Nykänen 2011, 10).  

There are many benefits of successful implementation of ERP. With the help of ERP one of 

the biggest problems in an organization can be solved, and that is the fragmentation and in-

coherence of information. Successful implementation of ERP can improve information 

availability and retrieval, simplify maintenance, and also simplify training of the staff. Infor-

mation is also shared in real time. By connecting and merging different functions, the organ-

izational structure gets more simplified. On the other hand, ERP projects are costly, compli-

cated and time consuming. In some cases it can take years for ERP to be implemented, and 

if ERP proves to be of no use (or not working), it can cause serious financial difficulties. 

This is why precise planning of the ERP and meticulous requirement specification are the 

key to successful implementation of ERP. (Davenport 1998, 123, 127 & Davenport 2000, 

17.)  



 

When it comes to health care, ERP consists of the following sections:  

- guiding with information (for example reports and analysis), 

- management of customer information, 

- management of services and 

- production management (UNA 2016 b, 10). 

Every one of these sections is formed of many different components and facilities manage-

ment can be found under production management (UNA 2016 b, 10). ERP planning for the 

new hospital has been done in the same spirit. Some of the most important goals of the new 

hospital are efficient use of resources, and making sure that care quality and availability are 

ensured. Information systems play a big role in achieving these goals, so successful ERP 

planning and implementation is essential. (Kainuun sote 2016 a.) 

ERP of the new hospital consists of clinical ERP and production management ERP. Pro-

duction management ERP is formed of systems which are outside of patient information 

systems. Production management ERP’s goals are to improve efficient use of resources and 

to improve care quality (Kainuun sote 2016 c, 4 - 6). Production management ERP is 

formed of three parts:  

- resource management, 

- instrument and material management and 

- management of systems for organization and staff management (Kainuun sote 2016 

c, 9) 

Facilities management is a part of resource management. Almost all the functions in the 

hospital are connected, in one way or another, to facilities management. The goal is to use all 

facilities efficiently, diversely and evenly in the new hospital. These facilities are for example: 

patient rooms, reception rooms, examination rooms, group rooms, conference rooms, pa-

tient beds, moving patient beds and care carts. Facilities management ERP covers reserva-

tion of these facilities, but also reservation of utilities, staff and needed instruments and ma-

terials. Facilities management ERP will be a part of a bigger ERP which oversees the whole 

care process.  

This master's thesis was conducted with the help of constructive research. Constructive re-

search is an applied research method, which is used to solve real life problems and to con-



 

struct new information called contributions. The core concept of constructive research is a 

construction that can have endless count of possible realizations. (Lukka 2001.) Constructive 

research process is formed of next phases:  

1. Find relevant problem. 

2. Sort out possibilities for research cooperation. 

3. Acquire profound knowledge of the subject. 

4. Innovate solution model and develop construction. 

5. Carry out and test the solution. 

6. Ponder solution’s scope of application. 

7. Recognize and analyze theoretical contribution. (Lukka 2001.) 

In this thesis, the research was done with the help of qualitative methods. Qualitative re-

search is concerned with picturing real life. Qualitative research tries to find or show new 

true facts, not to validate already existing ones. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 152 - 

154.) Information for the thesis was gathered from documents, workshops, company visits 

and working in groups. 

A system requirement specification is a document formed of requirements for the system 

development, or the purchase of a new system. The objective of this document is to find 

common vision in the organization for the system’s functions and features. The requirement 

specification is used when defining / choosing the basic architecture, project workload, 

schedules and system suppliers. The document is also used for planning technical realization 

and implementation of the system. (TTL 2005, 24.) The requirement specification is formed 

of three phases:  

1. preparation for requirement specification, 

2. production of requirement specification and 

3. requirement specification approval (JUHTA 2012, 11). 

The first phase of the requirement specification was conducted by:  

- studying organization’s existing documents and materials, 

- participating in different workshops, 

- participating in demonstrations of different systems and 

- visiting two hospitals with existing ERP systems. 



 

In second phase two working groups were established. The first working group was formed 

of the representatives from different health care areas. They were cast with the task to voice 

their opinion about the facilities management ERP, what are they expecting from the system 

and what features they would like the system to have. Their feedback (gathered in two work-

shops and by e-mail) was an important source of information for the requirement specifica-

tion. The members of the second work group were working life supervisors of this thesis, 

and they were tasked with evaluating the content of the requirement specification, defining 

needed corrections and giving final approval for the requirement specification. 

The first draft of the requirement specification was done at the beginning of third phase and 

it was presented to the supervisors. After they identified the needed corrections, the second 

draft was made. This version was sent to supervisors and all the representatives from the 

first work group for final comments. After this step, the third and final version of the re-

quirement specification of the facilities management ERP system was made and returned to 

the New Hospital project. 

The goals of this master thesis were achieved and the research questions were answered. The 

requirement specification will be used in drawing up the invitation to tender for the facilities 

management ERP system, and also in the further development of the ERP systems in the 

Kainuu Social Welfare and Health Care Joint Authority. 
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1  JOHDANTO  

Kainuun keskussairaalassa, kuten muissakin sairaalaympäristöissä, käytetään useita eri 

tietojärjestelmiä. Kaikki järjestelmät eivät keskustele kaikissa tilanteissa keskenään, ja osa 

asioista joudutaan tekemään manuaalisesti. Potilas esimerkiksi tulee päivystykseen, käy 

laboratoriossa ja röntgenissä, palaa takaisin päivystykseen, josta hän siirtyy vuodeosastol-

le odottamaan leikkausta leikkausosastolla - kirjaukset näistä tapahtumista, tästä ”poti-

laan kulusta”, tehdään monesti useaan eri järjestelmään. Osa asioista tehdään manuaali-

sesti, esimerkiksi soittamalla osastolle tarkistetaan onko vapaita vuodepaikkoja ja ilmoi-

tetaan potilaan tulosta. Tämän lisäksi tällä hetkellä ei ole luotettavaa tietoa siitä, tiede-

täänkö aina tietojärjestelmien näkökulmasta missä potilas on, eli voidaanko seurata poti-

laan kulkua sairaalassa reaaliajassa.  

Näiden asioiden selvittäminen ja ongelmien löytäminen on tärkeää paremman ja tehok-

kaamman potilashoidon kannalta, varsinkin nyt kun Kainuussa rakennetaan uutta sairaa-

laa ja mietitään miten asioita voidaan tehdä paremmin tulevaisuudessa. 

Näihin ongelmiin voidaan puuttua toiminnanohjauksen avulla. Toiminnanohjaus kattaa 

koko potilaskulun sairaalassa – siitä hetkestä kun potilas ilmoittautuu sairaalaan (tai hä-

net tuodaan sairaalaan), sairaalasta poistumiseen saakka. Toiminnanohjausjärjestelmillä 

pyritään integroimaan eri toimintoja, eli niin sanotusti laittamaan potilashoidon eri vai-

heet ”saman katon alle”. Toiminnanohjausjärjestelmillä halutaan parantaa tehokkuutta 

toiminnallisesti, mutta myös taloudellisesti. Näistä syistä toiminnanohjaus on tärkeä ko-

konaisuus Kainuun uuden sairaalan suunnittelussa.  

Uuden sairaalan suunnittelussa toiminnanohjauksen ominaisuuksia ja mahdollisuuksia 

tutkitaan laajassa mittakaavassa. Suunnittelun tavoitteena on saada uuteen sairaalaan kat-

tava, tietojärjestelmiä täydentävä toiminnanohjausjärjestelmä. Aiheen laajuudesta johtuen 

tämän työn tutkimuksen kohde, toimeksiantajan päätöksellä, on toiminnanohjauksen 

yksi osa-alue nimeltään tilanhallinta. Tarkoitus on miettiä millä tavalla tiloja ja resursseja 

käytetään ja varataan, ja miten toiminnanohjausjärjestelmien avulla tilojen käyttö saadaan 

mahdollisimman toimivaksi ja tehokkaaksi.  
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1.1  Opinnäytetyön rajaus 

Tässä opinnäytetyössä perehdytään toiminnanohjausjärjestelmiin Kainuun uuden sairaalan 

toiminnanohjauksen vaatimusten suunnittelun kautta. Toiminnanohjaus koostuu useasta eri 

osa-alueesta, joista esille nostetaan tilanhallinta, joka on opinnäytetyön tutkimuksen kohtee-

na. Olennaiseksi tehtäväksi nousee tilanhallinnan toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusten 

ja ongelmien etsiminen / löytäminen sekä ehdotusten tekeminen niiden ratkaisemiseksi. 

Työssä perehdytään tilanhallinnan toiminnanohjaukseen ja mietitään miten sitä voidaan ke-

hittää ja käyttää tehokkaammin hyväksi.  

Opinnäytetyössä yritetään vastata seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten tilanhallintaa tulisi kehittää toiminnanohjausjärjestelmien avulla uudessa sairaa-

lassa?  

2. Miten tilanhallinta saadaan mahdollisimman tehokkaaksi toiminnanohjausjärjestel-

män avulla uudessa sairaalassa?  

3. Mitkä ovat vaatimukset toimivalle, resursseja säästävälle tilanhallinnan toiminnanoh-

jausjärjestelmälle? 

1.2  Opinnäytetyön tavoitteet ja tuotokset  

Opinnäytetyön tavoitteena on laatia vaatimusmäärittely tilanhallinnan toiminnanohjausjärjes-

telmälle, joka luovutetaan Uusi sairaala -projektille. Opinnäyteyön tutkimusmenetelmänä on 

konstruktiivinen tutkimus. Työssä käytetään kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä. Vaati-

musmäärittelyä käytetään apuna tarjouspyynnön tekemisessä tilanhallinnan toiminnanohjaus-

järjestelmäkokonaisuudesta. Opinnäytetyössä käsitellään tilanhallinnan toiminnanohjausjär-

jestelmän vaatimusmäärittelyn tuloksia ja vaatimusmäärittely laitetaan opinnäytetyön liitteek-

si.  

1.3  Toimeksiantajan esittely 

Työn toimeksiantaja on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote). 

Kainuun sote tuottaa Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja 

Suomussalmen kuntien kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamat-
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ta. Puolangalla Kainuun sote vastaa erikoissairaanhoidosta ja ympäristöterveydenhuollosta. 

Kainuun sote tuottaa myös alueelleen henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. (Kai-

nuun sote 2016.) Opinnäytetyön ohjaajia ovat Kainuun soten Uusi sairaala -projekti ja Tie-

tohallinto, jonka palveluksessa opinnäytetyön tekijä on. Tietohallinto vastaa Kainuun sosiaa-

li- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ICT-palveluista, niiden ylläpidosta ja kehityksestä. 

Työn koordinaattori on Kainuun soten hallintoylihoitaja Marjo Huovinen-Tervo. Yhteys-

henkilöinä ja ohjaajina toimivat Uusi sairaala -projektin ICT-koordinaattori Ritva Heikkinen 

ja varastopäällikkö Laila Härkönen. 

Opinnäytetyö tehdään omalle työnantajalle. Opinnäytetyö palvelee sen tekijän ammatillista 

kehitystä, sekä kehittää osaamista. Opinnäytetyö palvelee toimeksiantajan kehitystä ja suun-

nittelua, eli työ palvelee uuden sairaalaan suunnittelun kautta koko Kainuun sotea. Työn 

toimeksiantaja haluaakin, että opinnäytetyö ei ole irrallinen kokonaisuus, vaan osa uuden sai-

raalan suunnittelua tutkimuksen näkökulmasta. 

1.4  Työn liittyminen aiempiin projekteihin tai tutkimuksiin  

Suomesta löytyy paljon toiminnanohjaukseen liittyviä tieteellisiä tutkimuksia. Kuitenkin, tut-

kimuksia toiminnanohjauksesta terveydenhuollossa ei löydy juuri olleenkaan, pro gradu -töitä 

lukuun ottamatta. Kansainvälisiä tutkimuksia löytyy jonkin verran, esimerkiksi Groonthuis, 

Hasman & Van Merode (2004). Toiminnanohjaus terveydenhuollon palveluissa on nousut 

esille valtakunnallisella tasolla vasta viime vuosina, esimerkiksi UNA-hankkeessa. UNA on 

valtakunnallinen asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö, jonka tavoitteena 

on määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien keskeisimmät vaatimukset sekä uu-

distaa kyseisten järjestelmien ekosysteemiä vaiheittain (UNA 2017).  

Sairaaloissa on jo käytössä useita järjestelmiä, joita voidaan sanoa toiminnanohjausjärjestel-

miksi, tai joilla on sellaisen järjestelmän ominaisuuksia. Kuitenkin, vain muutamassa sairaa-

lassa Suomessa on käytössä (potilaan hoitoketjuun liittyviä) järjestelmiä, joita on hankittu 

toiminnanohjausjärjestelminä. Näitä järjestelmiä on käytössä esimerkiksi Vaasan keskussai-

raalan päivystyksessä ja Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä. Uusi sairaala -projektin selvi-

tys on ensimmäinen kerta kun Kainuun sote selvittää ja tutkii toiminnanohjausjärjestelmien 

mahdollisuuksia terveydenhuollossa. 
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2  TOIMINNANOHJAUS 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan toiminnanohjausta ja laaditaan vaatimusmäärittely tilan-

hallinnan toiminnanohjausjärjestelmälle. Tässä luvussa käsitellään toiminnanohjausjärjestel-

miä ja niiden kasvavaa merkitystä terveydenhuollossa. 

2.1  Toiminnanohjausjärjestelmät 

”Tietojärjestelmä on ihmisistä, ohjelmista, tietojenkäsittelylaitteista ja datansiirtolaitteista 

koostuva järjestelmä, jonka tarkoitus on tietoja käsittelemällä helpottaa tai tehostaa jotakin 

toimintaa tai tehdä toiminta mahdolliseksi.” (ATK-sanakirja 1 2008, 329) Toiminnanohjaus-

järjestelmä (en ERP - enterprise resource planning) koostuu yhdestä tai useammasta tietojär-

jestelmästä, ja se ohjaa yrityksen toimintaa palvelemalla yrityksen tietotarpeita kattavasti ja 

integroidusti (ATK-sanakirja 1 2008, 347).  

2.1.1  Toiminnanohjausjärjestelmien kehitys 

Toiminnanohjausjärjestelmän historia alkaa 1970-luvulla teollisuudessa. Tietotekniikasta tuli 

silloin pysyvästi tuotannonohjauksen apuväline. Apuvälineistä ensimmäinen oli MRP-

järjestelmä (Material Requirements Planning), joka oli suunniteltu materiaalien tarvelasken-

taan. MRP 2 -nimitys (Manufacturing Resource Planning) otettiin käyttöön 1980-luvulla, jol-

loin tuotannonohjausjärjestelmiin yhdistettiin myynnin, taloushallinnon ja markkinoinnin 

järjestelmiä. MRP ei pystynyt ratkaisemaan kaikkia tuotantosuunnittelun ja -ohjauksen on-

gelmia, joten sen rinnalle kehittyi muita ajattelutapoja, joista ehkä merkittävin oli japanilaisen 

Toyotan JIT (just in time) -tuotantoajattelu, jossa tavoitteena olivat lyhyet läpäisyajat ja mi-

nimaaliset varastot. JIT:n toimintatavoissa tietojärjestelmät jäivät sivurooliin, mutta JIT:n 

tuomat uudistukset tuotannonohjaukseen olivat yksinkertaistaminen, imuohjaus ja visuaali-

nen ohjaus. (Blomqvist, Karjalainen & Suolanen 2001, 10 - 13.) 

90-luvun lähiverkkojen, mikroprosessorien ja teollisuusautomaation kehitys muutti tietotek-

niikan roolia toiminnanohjauksessa. Samoihin aikoihin muodostui CIM (Computer Integra-

ted Manufacturing) -periaate, jonka tarkoitus oli kehittää liiketoimintaa teollisuusautomaation 
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ja tietotekniikan avulla. Gartner Group tarkasteli 1990-luvun alussa resurssienhallintajärjes-

telmiä uudelleen, jolloin ne nimitettiin ERP-järjestelmiksi. Suomenkielessä ERP:stä tuli toi-

minnanohjausjärjestelmä. Toiminnanohjausjärjestelmiin otettiin mukaan prosessiajattelu ja 

yhden yrityksen sisällä tapahtuvasta ohjauksesta tuli koko toimitusketjun ohjaus. (Blomqvist 

ym. 2001, 14.) Toiminnanohjausjärjestelmästä tuli siis järjestelmä, jolla tietty toiminto (esi-

merkiksi tuotanto) seurataan alusta loppuun. Tämä voi koskea vain yhden yrityksen tai teh-

taan seinien sisällä tapahtuvia toimintoja, tai koko konsernin kansainvälistä toimintaa.  

2.1.2  Toiminnanohjausjärjestelmän määritelmä  

Toiminnanohjausjärjestelmistä löytyy useita määritelmiä, joista toiset ovat hyvinkin yksityis-

kohtaisia, kun taas toiset kuvaavat järjestelmän toimintoja yleisellä tasolla. Tämä johtuu toi-

minnanohjausjärjestelmän laajoista ominaisuuksista - järjestelmä voi kattaa vain osan organi-

saation toiminnoista, tai jopa kaikkia organisaation toimintoja. Davenportin (1998, 124) ku-

viosta saadaan selkeä esitys toiminnanohjausjärjestelmän rakenteesta (kuvion tekstiä on suo-

mennettu):  

 
Kuvio 1. Toiminnanohjausjärjestelmän rakenne (mukaillen Davenport 1998, 124)  
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Kuten kuviossa 1 nähdään, toiminnanohjausjärjestelmä voi koskea kaikkia organisaation 

toimintoja: taloutta ja rahoitusta, valmistusta, inventaariota ja jakelua, henkilöstöhallintoa, 

palveluja, myyntiä ja toimitusta sekä raportointia. Se tarkoittaa myös sitä, että järjestelmä 

ulottuu työntekijöihin ja johtoon, mutta myös asiakkaisiin ja toimittajiin. (Kuvio 1, Daven-

port 1998, 124. ) Toiminnanohjausjärjestelmä on integroitu tietojärjestelmä, jolla pyritään 

yhdistämään yrityksen eri toiminnot, esimerkiksi tuotannon suunnittelu ja seuranta, varasto-

toiminnot, laadunohjaus, ostot, myynti, henkilöstöhallinto ja taloushallinto. Usein nämä toi-

minnot ovat erillisiä kokonaisuuksia, joita integroidaan toiminnanohjausjärjestelmän avulla 

(VTT 2002, 6.) 

Toiminnanohjausjärjestelmä antaa integroidun ratkaisun yrityksen tietomassojen ja liiketoi-

mintaprosessien hallintaan (Kettunen & Simons 2001, 7). Toiminnanohjausjärjestelmän avul-

la prosessit automatisoidaan ja yhdistetään toisiinsa (Nykänen 2011, 10). 

2.1.3  Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyt  

Toiminnanohjausjärjestelmän onnistuneesta implementoinnista voidaan hyötyä monella eri 

tavalla. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla voidaan ratkaista yhden organisaatioiden suu-

rimmista ongelmista, joka on kertyvän tiedon pirstoutuminen ja hajanaisuus. Jokainen orga-

nisaatio tuottaa ja säilyttää valtavia määriä tietoa, yleensä usealla eri alustoilla, järjestelmillä ja 

palvelimilla. Isoissa organisaatioissa puhutaan kymmenistä, jopa sadoista järjestelmistä ja pal-

velimista. Voi olla, että toisista erillään (esimerkiksi talouspalvelut erillään logistiikkapalve-

luista) nämä tietoyksiköt toimivat hyvin, mutta yhdessä, koko organisaation tasolla, ne ovat 

suurin kompastuskivi ja hidaste organisaation tuottavuudelle ja suorituskyvylle. (Davenport 

1998, 123.)  

Onnistunut toiminnanohjausjärjestelmän implementointi parantaa tiedonsaatavuutta ja kul-

kua, nopeuttaa tiedonhakua sekä yksinkertaista ylläpitoa ja henkilökunnan koulutusta. Toi-

minnanohjausjärjestelmä tarjoaa reaaliaikaista tietoa organisaation eri toiminnoista ja mah-

dollistaa organisaatiotasojen vähentämistä sekä rakenteiden yksinkertaistamista. Toiminta-

prosessit muuttuvat organisaatiossa samankaltaisiksi, raportointi paranee ja valvontaa voi-

daan tehostaa. Jos puhutaan johtamiskulttuurista, organisaatioilla voi olla aivan erilaiset ta-

voitteet toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolle. Toiset organisaatiot haluavat sen avulla 

vapauttaa tietoja kaikille työntekijöille, rakentaa demokraattisempi ympäristö ja korostaa 
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työntekijöiden luovuutta, kun taas toiset organisaatiot haluavat vahvistaa valvontaa, saada 

enemmän kontrollia ja järjestää kaikille yhteiset pelisäännöt. (Davenport 1998, 127.) Toimin-

nanohjausjärjestelmän hyödyt ovat: organisaation uudistaminen, toimintaprosessien uudis-

taminen, tiedon kulun ja saatavuuden paraneminen sekä palvelujen paraneminen.  

Organisaation hyödyt toiminnanohjausjärjestelmän onnistuneesta käyttöönotosta voidaan 

myös jakaa viiteen eri kategoriaan: 

1. Kiertoajan nopeuttaminen - esimerkiksi aika, joka kuluu tilauksen tekemisestä 

sen toimittamiseen.  

2. Tiedon kulun ja siirron nopeuttaminen.  

3. Talouspalvelujen tehokas hallinta.  

4. Sähköisen kauppakäynnin perusteiden luonti.  

5. Hiljaisen tiedon saanti näkyväksi. (Davenport 2000, 7 - 9.) 

2.1.4  Toiminnanohjausjärjestelmien haasteet 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on pitkä ja monimutkainen prosessi, varsinkin 

jos kyseessä on iso organisaatio. Kyseisten järjestelmien käyttöönottoprojektit ovat erittäin 

vaativia ja pitkäkestoisia, joissakin tapauksissa projektit kestävät vuosia. Toiminnanohjausjär-

jestelmät ja niiden käyttöönotot ovat myös kalliita. Pitkittynyt käyttöönotto, tai sellaisen toi-

minnanohjausjärjestelmän käyttöotto, josta ei oikeastaan ole hyötyä, voi viedä organisaation 

taloudellisiin ongelmiin ja jopa konkurssiin. (Davenport 1998, 123 & Davenport 2000, 17.) 

Toiminnanohjausjärjestelmien saama arvostelu usein kohdistuu nimenomaan pitkiin käyt-

töönottoprojekteihin, järjestelmien kalleuteen sekä joustamattomuuteen ja ylihierarkkisiin 

organisaatioihin. Joustamattomuudesta johtuva arvostelu johtuu siitä, että toiminnanohjaus-

järjestelmän tietyt osat on tehty valmiiksi, eli organisaatiolla on rajallinen määrä asioita, joihin 

se voi vaikuttaa. Tosin, nykyaikaiset toiminnanohjausjärjestelmät antavat paljon enemmän 

joustavuutta ja niitä on helpompi muokata, joten osa arvostelusta voi johtua järjestelmien 

vanhasta maineesta. (Davenport 2000, 16.)  
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Pitkät ja kalliit käyttöönottoprojektit johtuvat yleensä huonosta suunnittelusta tai muutosten 

hitaasta toteutuksesta. (Davenport 2000, 17). Ylihierarkiaan kohdistunut arvostelu johtuu 

siitä, että toiminnanohjausjärjestelmän avulla tietoa hallitaan keskitetysti ja samalla voidaan 

tehostaa valvontaa ja kontrollia organisaatiossa. Kuitenkin jotkut organisaatiot ottavat toi-

minnanohjausjärjestelmän käyttöön nimenomaan tästä syystä. (Davenport 2000, 18 - 19.) 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon sekä järjestelmän onnistuneen ja tehokkaan 

käyttöön liittyy paljon erilaisia haasteita, jotka voivat käydä organisaatiolle kalliiksi ja pahim-

massa tapauksessa aiheuttaa enemmän ongelmia kuin hyötyä. Tästä syystä organisaation tar-

peiden suunnittelu, järjestelmän vaatimusten suunnittelu sekä käyttöönoton jälkeen läpi ajet-

tavien muutosten ja koulutusten suunnittelu ovat erittäin tärkeässä asemassa. Vain perusteel-

lisen suunnittelun avulla voidaan varautua toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon ja 

järjestelmän tuomiin muutoksiin. Kuitenkin, jos toiminnanohjausjärjestelmän implementoin-

ti organisaation ympäristöön tehdään onnistuneesti, sen tuomat hyödyt ovat merkittäviä. 

(Davenport 1998, 123 & Davenport 2000, 16 - 19.) 

2.2  Toiminnanohjaus terveydenhuollossa  

Terveydenhuollon palveluja ja prosesseja ei ehkä voida verrata teollisuuden toimintoihin, 

esimerkiksi autojen valmistukseen. Kuitenkin yleisemmällä tasolla esimerkiksi vuodeosastoil-

la ja hotelleilla, leikkaussaleilla ja konepajoilla on paljon yhteisiä ominaisuuksia toiminnanoh-

jauksen kannalta. Potilaan hoitoprosessi voidaan nähdä tapahtumasarjana joka etenee ajassa 

samalla tavalla kuin esimerkiksi asiakkaan tilauksen käsittelyn tapahtumasarja. Terveyden-

huollolla on toki omat erityispiirteet, jotka poikkeavat yritysympäristöistä. Nämä erityispiir-

teet voidaan jakaa viiteen osaan: 1. julkinen rahoitus, 2. julkiset organisaatiot tuotavat suu-

rimman osan palveluista, 3. terveydenhuolto on palvelutuotantoa, 4. terveydenhuollon tuot-

teet ovat muista erilaisia ja 5. terveydenhuolto on asiantuntijapalvelua. Nämä erityispiirteet 

huomioon ottaen, terveydenhuoltoa voidaan siltikin tarkastella palvelutuotantojärjestelmänä. 

Toiminnanohjauksen periaatteet taipuvat siis erilaisiin ympäristöihin, kysymys on vain oikei-

den asioiden soveltamisesta käytäntöön. (Lillrank, Kujala & Parvinen 2004, 6 - 27.) 

Terveydenhuollon lähes kaikki palvelut kulkevat, tavalla tai toisella, sähköisten tietojärjestel-

mien kautta. Tiedot kaikista tapahtumista, suunnitelmista, varauksista, kuljetuksista, tutki-
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muksista, kokeista, kuvauksista jne. kirjataan tietojärjestelmiin. Näiden lisäksi tilojen, henki-

löstön, välineiden ja materiaalien hallinta tapahtuu myös tietojärjestelmien kautta. Ei tule yl-

lätyksenä, että sairaalassa käytetään useita, jopa kymmeniä eri tietojärjestelmiä. Toiminnanoh-

jausjärjestelmän avulla voidaan yhdistää näitä eri toimintoja, kehittää potilaan hoitoprosesseja 

ja niiden vaatimia kapasiteetteja, tehostaa resurssien käyttöä, koordinoida potilaan hoitoa sai-

raalassa ja lyhentää potilaan hoitoaikaa (Groonthuis, Hasman & Van Merode 2004, 494).  

2.2.1  Toiminnanohjauksen sopeutuminen terveydenhuoltoon 

Useat sairaaloiden käyttämistä järjestelmistä sisältävät toiminnanohjausjärjestelmien ominai-

suuksia. Joitakin näistä järjestelmiä voidaan jopa sanoa toiminnanohjausjärjestelmiksi (esi-

merkiksi välinehuollon järjestelmiä). Kuitenkin vasta viime vuosina sairaaloissa alettiin otta-

maan käyttöön järjestelmiä, joita on hankittu toiminnanohjausjärjestelminä. Muutoksella on 

suuri merkitys, koska toiminnanohjauksen periaatteita on aloitettu soveltamaan ympäristön 

tarpeiden suunnitteluun ja järjestelmän vaatimusten määrittelyyn. Järjestelmiä ei enää nähdä 

ohjelmistoina, jotka palvelevat vain tiettyjä toimintoja, vaan niiden täytyy olla osa kokonai-

suutta, jonka avulla varmistetaan tiedon käytettävyys sekä nopea kulku ja saatavuus.  

Tämä muutos näkyy myös yksityisten yritysten toiminnassa. Suomen suurimmat terveyden-

huollon järjestelmien tuottajat, kuten esimerkiksi Tieto ja CGI, markkinoivat terveydenhuol-

lon ympäristöön sopivia toiminnanohjausjärjestelmiä (Tieto 2017, CGI 2017). Esimerkiksi 

myös Apotti korostaa toiminnanohjauksen merkitystä. Apotti on muutoshanke, jossa kehite-

tään yhtenäistä tietojärjestelmää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS), Helsin-

gille, Vantaalle, Kirkkonummelle ja Kauniaiselle (Apotti 2017 a). Apotti ei kutsu kehitteillä 

olevaa järjestelmää potilastietojärjestelmäksi, vaan sen nimeksi on annettu asiakas- ja toimin-

nanohjausjärjestelmä. Järjestelmää mainostetaan järjestelmänä, jolla ei ole rajoja sosiaalitoi-

men, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Järjestelmän ominaisuuksiin kuu-

luu: resurssiohjaus, ammattilaisen työnohjaus, tiedolla johtaminen sekä analytiikan hyödyn-

täminen. (Apotti 2017 b). Ohjelmistotuottajat ovat siis ymmärtäneet muutoksen, joka on ta-

pahtumassa terveydenhuollon tietojärjestelmien ympärillä - perinteisen toiminnanohjausjär-

jestelmän ominaisuuksia on alettu soveltamaan terveydenhuollon ympäristöön.  
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Toiminnanohjauta kehitetään myös riippumattomien tahojen toimesta. Esimerkiksi UNA-

hankkeella on suuri merkitys sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmien uudistuksessa, joten 

seuraavaksi tarkastellaan UNA-hankkeen ominaisuuksia.  

2.2.2  UNA-hanke  

UNA on valtakunnallinen asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö, jonka ta-

voitteena on määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon (soten) järjestelmien keskeisimmät vaa-

timukset sekä uudistaa kyseisten järjestelmien ekosysteemiä vaiheittain. UNA-hankkeessa 

ovat mukana kaikki Manner-Suomen sairaanhoitopiirit/soteyhtymät sekä muutama suuri 

kaupunki. Valtakunnallista sote- ja maakuntauudistusta valmistelevat tahot ovat myös hank-

keessa mukana. (UNA 2017.)  

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ”organisaatio-, hallinto- ja toimittajariippumaton vaati-

musmäärittely asiakaslähtöisestä ja vaikuttavien hyvinvointipalveluiden tuottamisessa edelly-

tettävästä yhteen toimivasta sote-tietojärjestelmäkokonaisuudesta” Hankkeen tuotosten avul-

la voidaan (kansallisen yhteistyöhön viitaten) ohjata järjestelmien kehittämistyötä. (UNA 

2016 a, 13.) UNA-hankkeen ohjeistuksia käytetään hyväksi myös Kainuun uuden sairaalan 

ICT-suunnittelussa. 

UNA-hanke määrittää toiminnanohjauksen seuraavasti: ”Toiminnanohjaus on toiminnan ja 

resurssien sekä palvelujen suunnittelu, seuranta ja ohjaus siten, että organisaation tai palvelu-

kokonaisuuden tavoitteet voidaan saavuttaa luotettavasti ja turvallisesti optimikustannuksin. 

Toiminnanohjaus on kokonaisnimike eri tasoilla toteutuvasta ja eri kohteisiin kohdistuvasta 

ohjauksesta”. (UNA 2016 b, 8.) Kuten seuraavan sivun UNA:n kuviosta 2 nähdään, toimin-

nanohjaus koostuu seuraavista kokonaisuuksista:  

- tiedolla johtaminen,  

- asiakkuudenhallinta,  

- palveluidenhallinta ja  

- tuotannonohjaus (Kuvio 2, UNA 2016 b, 10 ).  
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Jokainen näistä kokonaisuuksista sisältää useita osakokonaisuuksia. Osakokonaisuudet taas 

koostuvat useista eri aihealueista. 

 

Kuvio 2. Toiminnanohjaus (UNA 2016 b, 10)  

 

Tiedolla ohjaamisen kokonaisuus koostuu seuraavista osista: raportointi, tilastointi, johdon 

tilannekuva ja mittarit, ennustepalvelut, analysointi ja tutkimusaineistojen hallinta. Tiedolla 

ohjaamisen työkalujen avulla tarjotaan tukea erilaisten tilastojen, raporttien ja ennusteiden 

muodossa organisaation strategiselle, taktiselle ja operatiiviselle johtamiselle. (UNA 2016 b, 

10 - 11.)  

Asiakkuudenhallinnan kokonaisuus koostuu seuraavista osista: asiakassegmentaatio, asiak-

kuustietojenhallinta, suunnitelmien hallinta ja hyvinvointitietojenhallinta. Asiakkuudenhallin-

nan avulla määritellään palvelusisältöjen, palvelulupauksen ehtojen ja muiden lupauksien to-

teuttamiseksi vaadittavia asioita. Asiakkuudenhallinnan avulla voidaan tarkastella asiakkaan 

hyvinvointiin liittyviä tietoja. (UNA 2016 b, 18.) 
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Palveluidenhallinta koostuu seuraavista osakokonaisuuksista: hinnastojen ja tuotteiden hallin-

ta, sopimusten hallinta ja materiaali- ja resurssitiedonhallinta. Palveluidenhallinnan ominai-

suuksia voidaan käyttää hyväksi ajanvarauksessa ja palveluohjauksessa. Sen avulla voidaan 

etsiä palveluja, tunnistaa olemassa olevia palveluja sekä suunnitella ja ketjuttaa palveluja. 

(UNA 2016 b, 22.) 

Tuotannonohjaus on isompi toiminnanohjauksen kokonaisuus, joka koostuu seuraavista 

osakokonaisuuksista: 

- päätöksenteon tuki, 

- prosessien ja sääntöjen mallinnus ja ohjaus, 

- resurssien hallinta, suunnittelu ja varaaminen, 

- palvelupyyntöjen ja -tilausten hallinta, 

- resurssien työjonojen, varausten ja työtietojen hallinta, 

- materiaalien hallinta, 

- operatiivinen tilannekuva, resurssien kuormitustilanne ja -ennuste, 

- prosessien kustannuslaskenta ja seuranta, 

- tehtävien hallinta, 

- tarkistuslistojen hallinta ja 

- herätteiden hallinta (UNA 2016 b, 10). 

Näistä osakokonaisuuksista kolme koostuvat useista osista. Päätöksenteon tuki koostuu seu-

raavista osista: kliinisen työn päätöksenteon tuki, lääkityksen päätöksenteon tuki, sosiaali-

huollon päätöksenteon tuki ja asiakkaan päätöksenteon tuki (UNA 2016 b, 10, 23). Palvelu-

pyyntöjen ja -tilausten hallinta koostuu seuraavista osista: tutkimuspyyntöjen ja tulosten hal-

linta; veritilausten hallinta; lähetteiden, palautteiden ja konsultaatiopyyntöjen hallinta; asia-

kassiirtojen ja kuljetusten hallinta; laboratoriotutkimusten tilaus ja hallinta; apuvälinetilausten 

hallinta; ateriatilausten hallinta sekä kuvantamistilausten tilaus ja hallinta. (UNA 2016 b, 10, 

29 - 30.) 

Resurssien hallinta, suunnittelu ja varaaminen -kokonaisuus koostuu seuraavista osista: re-

surssien hallinta, resurssien suunnittelu ja varaaminen sekä työvuorosuunnittelu. Resurssien 

hallinnalla tarkoitetaan resursseihin liittyvien tietojen hallinnointia (esimerkiksi henkilöt, tilat, 

välineet, laitteet, jne.). Resurssitietojen ominaisuuksia voidaan lisätä, muokata ja poistaa. Re-

surssien hallinnan avulla voidaan kytkeä erilaisia resursseja eri palvelu- ja hoitotapahtumiin, 
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esimerkiksi leikkaukselle varataan tila, välineet, laitteet ja henkilökunta. Resurssien suunnitte-

lulla ja varaamisella voidaan esimerkiksi optimoida resurssien käyttöä, ennakoida ja välttää 

ylikuormitustilanteet, optimoida asiakkaiden etenemistä hoitoketjussa/palvelupolulla, suun-

nitella käytännön toimintaa sekä informoida henkilökuntaa resursseihin liittyvistä asioista. 

(UNA 2016 b, 10, 27 - 28.) 

Tämän tutkimuksen kohde, tilanhallinta, kuuluu näihin molempiin osakokonaisuuksiin: re-

surssien hallintaan ja resurssien suunnitteluun ja varaamiseen. Seuraavaksi perehdytään ensin 

Kainuun uuden sairaalan toiminnanohjaukseen, jonka kautta päästään perehdyttämään uu-

den sairaalaan tilanhallinnan ominaisuuksiin ja tarpeisiin. 

2.3  Toiminnanohjaus Kainuun uudessa sairaalassa 

Kainuussa ollaan rakentamassa uutta sairaalaa. Sairaalan toiminnot ja tilat uudistuvat vuoteen 

2021 mennessä (Kainua 2017). Kainuun uuden sairaalan toiminnan tärkeitä tavoitteita ovat 

resurssien tehokas käyttö, sekä hoidon laadun ja saatavuuden varmistaminen. Sairaalan toi-

minnassa korostetaan avohoitoa, kuntoutusta ja yhteistyötä perusterveydenhuollon ja sosiaa-

lipalveluiden kanssa. Potilaiden kulku uudessa sairaalassa on mahdollisimman yksinkertaista 

ja henkilökunta voi toimia mahdollisimman joustavasti eri tehtävissä. Uuden sairaalan tilat on 

suunniteltu toiminnan ehdoilla ja resurssien tehokasta käyttöä nostavat myös aiempaa pie-

nemmät kokonaistilat. (Kainuun sote 2016 a.) 

Tietojärjestelmillä on tärkeä rooli näiden kaikkien tavoitteiden saavuttamisessa. Tietojärjes-

telmien kehityksellä vähennetään manuaalista työtä, varmistetaan ja nopeutetaan tiedon kul-

kua ja saatavuutta (oikea tieto oikeassa paikassa) sekä varmistetaan hoidon saatavuutta myös 

sairaalan ulkopuolellakin etähoidon ja turvallisen seurannan avulla. Kainuun uuden sairaalan 

ICT-arkkitehtuurin tavoitteena on lisätä sairaalan käytettävyyttä, turvallisuutta ja tuottavuut-

ta. ICT-kehitystyön keskeisenä tavoitteena on varmistaa eri järjestelmien yhteensopivuus ja -

toimivuus. Tietojärjestelmiä täydennetään toiminnanohjauskokonaisuudella, jolla ohjataan eri 

ammattiryhmien resursseja ja tehtävähallintaa, potilasvirran hallintaa ja operatiivista tilanne-

kuvaa. (Kainuun sote 2016 b, 21.) Kainuun uuden sairaalan ICT-arkkitehtuurin suunnittelus-

sa on huomioitu UNA-hankkeen määrittelyjä.  
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Kuten alla olevassa kuviossa 3 nähdään, Kainuun uuden sairaalan ICT-arkkitehtuurissa toi-

minnanohjaus koostuu kliinisestä toiminnan-ohjauksesta ja tuotannonohjauksesta (Kuvio 3, 

Kainuun sote 2016 c, 4). Kliinisen toiminnanohjauksen avulla optimoidaan potilaan hoitoa ja 

parannetaan potilaan hoidon laatua. Kliininen toiminnanohjaus koskee hoidollisiin toimin-

toihin liittyviä ratkaisuja, kuten esimerkiksi hoitoon liittyvien tehtävien hallintaa. Kliininen 

toiminnanohjaus vaatii laajaa pääsyä asiakas- ja potilastietoihin, joten se on sidoksissa asia-

kas- ja potilastietojärjestelmiin. Näiden toiminnanohjallisten toimintojen käyttö on sallittu 

ainoastaan terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille. (Kainuun sote 2016 c, 4 - 6).  

 
Kuvio 3. Uuden sairaalan ICT-arkkitehtuurin kehittämisalueet (Kainuun sote 2016 c, 4) 

Tuotannonohjauksella tarkoitetaan toiminnanohjausjärjestelmiä, jotka ovat hoidollisen (klii-

nisen) toiminnanohjauksen ulkopuolella. Tuotannonohjaus tehostaa uuden sairaalan resurs-

sien käyttöä, parantaa laatua ja lyhentää hoidon läpimenoaikoja. (Kainuun sote 2016 c, 9.) 

Tuotannonohjausjärjestelmä palvelee Kainuun uuden sairaalan toimintaa esimerkiksi ”tar-

joamalla ammattilaisille reaaliaikaista operatiivista tilannekuvaa (mm. jono- ja potilaspaikko-

jen tilanne), kehittynyttä resurssiohjausta (resurssit ja potilas kohtaavat toisensa; voidaan 

esim. optimaalisesti varata leikkaussali, henkilöstö ja siivous yhtäaikaisesti) sekä ohjaamalla 

eri ammattiryhmien työtä sähköisen tehtävänhallinnan avulla”. 
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Tilanhallinta on kytköksissä myös opastus-, viestintä- ja sähköisen asioinnin ratkaisuihin, 

esimerkiksi ajanvaraukseen (palveluihin hakeutuminen), itseilmoittautumiseen ja potilaan ku-

lunopastukseen (ovenpieli-, käytävä- ja odotustilanäytöt, itseilmoittautumislaitteet, jne.). Tuo-

tannonohjaus ei edellytä toimiakseen kytkentää potilastietoihin, eli se ei muodosta sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä asiakas- tai potilasrekisteriä. Uuden 

sairaalan tavoitteiden mukaisesti tuotannonohjaus tehostaa uuden sairaalan resurssien käyt-

töä, parantaa laatua ja lyhentää hoidon läpimenoaikoja. (Kainuun sote 2016 c, 5 - 6, 9.) 

 

Kuvio 4. Tuotannonohjaus (Kainuun sote 2016 c, 9) 

 

Kuten kuviosta 4 nähdään, tuotannonohjaus koostuu seuraavista osakokonaisuuksista: 

- resurssien hallinta (tilat, henkilöstö), 

- välineiden ja materiaalien hallinta ja 

- johtamisen järjestelmien hallinta (Kuvio 4, Kainuun sote 2016 c, 9). 

Resurssien hallinnan avulla voidaan hallinnoida esimerkiksi henkilöstöön ja tiloihin liittyviä 

toimintoja. Välineiden ja materiaalien hallinnan avulla optimoidaan esimerkiksi toimenpide-

tarvikkeiden, instrumenttien, apuvälineiden sekä sänkyjen käyttöä. Johtamisen järjestelmien 

hallintaan kuuluvat esimerkiksi toiminnan raportointi ja ennakointi. (Kainuun sote 2016 c, 6.) 

Resurssien hallinta koostuu henkilöstön ja tilojen hallinnasta, joka on tämän tutkimuksen 

kohteena.  
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2.4  Tilanhallinta  

Lähes kaikki sairaalan toiminnot kytkeytyvät tavalla tai toisella tilojen käyttöön. Uuden sai-

raalan tilanhallinnassa olennaiseksi nousee tilojen tehokas, monipuolinen ja tasainen käyttö. 

Nämä tilat ovat esimerkiksi potilashuoneet, vastaanottohuoneet, tutkimushuoneet, toimen-

pidehuoneet, ryhmähuoneet, neuvottelu- ja kokoushuoneet sekä potilaspaikat ja liikuteltavat 

sängyt ja kärryt. Tilanhallinta uudessa sairaalassa ei koske ainoastaan tilojen varauksia, eli ei 

puhuta pelkästään huonevarausjärjestelmästä. Tilanhallinta kytkeytyy lähes kaikkiin muihin 

sairaalan toimintoihin, esimerkiksi kun asiakkaalle varataan tapaaminen, siihen automaattises-

ti liittyy tilan, henkilöstön ja välineiden resursointi. Tavoitteena on, että tilanhallinnan toi-

minnanohjaus on osa isompaa, lähes koko hoitoprosessia koskevaa toiminnanohjausjärjes-

telmää.  

Tässä opinnäytetyössä selvitetään juuri näitä asioita, eli minkälainen tilanhallinnan toimin-

nanohjausjärjestelmä halutaan ottaa käyttöön, ja mitä ominaisuuksia sen täytyy sisältää. Ke-

hittämistehtävän lopputulos on tilanhallinnan toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärit-

tely. Vaatimusmäärittelyä suunnitellaan ja laaditaan noudattaen tieteellisiä käytäntöjä sekä 

ohjeistuksia hyvän vaatimusmäärittelyn laatimiseen.  
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3  TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENETELMÄT 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia Kainuun uuden sairaalan tilanhallinnan toimin-

nanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittely, jonka sisältöä voidaan käyttää toiminnanohjausjär-

jestelmän tarjouspyynnön tekemisessä. Työn tutkimuksellisena lähestymistapana on kon-

struktiivinen tutkimus. Konstruktiivinen tutkimus on soveltavaa tutkimusta, jolla pyritään 

ratkaisemaan todellisia ongelmia ja tuottamaan uutta tietoa, kontribuutioita. Tämän tutki-

muksen ydinkäsite on konstruktio (kuvio 5), jolla on loputon määrä mahdollisia toteutumia. 

(Lukka 2001.) 

 

Kuvio 5. Konstruktiivisen tutkimuksen osat (mukaillen Lukka 2001) 

Konstruktioita ovat esimerkiksi suunnitelmat, organisaatiorakenteet, diagrammit, tietojärjes-

telmämallit, eli kaikki ihmisen luomat esineet. Niiden yhteinen ominaisuus on, että ne keksi-

tään ja kehitetään. Konstruktiivisessa tutkimuksessa keskitytään todellisiin ongelmiin, joita 

pyritään käytännössä ratkaista uuden konstruktion tuottamisella. Uuden konstruktion toteut-

tamisyrityksen soveltuvuutta käytäntöön testataan ja kehitetään. Tämä tarkoittaa sitä, että 

tutkijan ja käytännön edustajien tulee tehdä hyvin läheistä yhteistyötä, jossa tapahtuu koke-

muksellista oppimista. Tutkimusmenetelmä on myös kytketty olemassa olevaan teoriaan ja 

empiirisiä löydöksiä reflektoidaan takaisin teoriaan. (Lukka 2001.) 

Kun toisissa tutkimusmenetelmissä pidetään empiirinen häirintä minimissään, tässä tutki-

mustyypissä vaikuttaminen todellisiin ympäristöihin on osa tutkimusmetodia. Konstruktiivi-

sen tutkimuksen tavoitetulos on, että todellinen ongelma ratkaistaan uudella konstruktiolla, 
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ja että tämä koko prosessi tuottaa suuren myötävaikutuksen sekä teorian että käytännön nä-

kökulmasta. (Lukka 2001.)  

3.1  Konstruktiivisen tutkimuksen vaiheet  

Konstruktiivisen tutkimuksen keskeiset osat ovat:  

- ongelman ratkaisun käytännöllinen merkitys, 

- yhteys olemassa olevaan teoriaan, 

- ratkaisun käytännön toimivuus ja 

- ratkaisun teoreettinen lisäarvo (Kasanen, Lukka & Siitonen 1993, 246). 

Konstruktiivisen tutkimusprosessi koostuu seuraavista askelista: 

1. Etsi relevantti ongelma. 

2. Selvitä tutkimusyhteistyön mahdollisuudet. 

3. Hanki syvällinen aiheen tuntemus. 

4. Innovoi ratkaisumalli ja kehitä konstruktio. 

5. Toteuta ja testaa ratkaisu. 

6. Pohdi ratkaisun soveltamisalaa. 

7. Tunnista ja analysoi teoreettinen kontribuutio. (Lukka 2001.) 

Konstruktiivisen tutkimusprosessin tutkimuskohteesta saadaan parhaiten tietoa tutustumalla 

edustajien toimintaan, ajatuksiin ja ongelmalliseksi kokemiin asioihin.  Tästä syystä konstruk-

tiivisessa kysymyksessä on tärkeää että kysyntä ja tarjonta kohtaavat - molempien osapuolten 

(tutkija ja edustajat) tulisi sitoutua tutkimusprosessiin. Yleensä tutkija on jäsen ongelman rat-

kaisemiseksi muodostetussa työryhmässä. Työryhmässä pitäisi olla myös mukana tutkittavan 

ongelman kannalta tärkeitä kohdeorganisaation jäseniä. Tutkija voi olla työryhmän vetäjä, 

mutta se ei ole pakollista. (Lukka 2001.) 
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Tutkija perehtyy kohdeorganisaatioon ja sen lähtötilanteeseen käyttämällä hyväksi esimerkik-

si etnografisia metodeja: kirjallisten aineistojen analysointia, haastatteluja ja havainnointia. 

Aiheeseen syvällinen perehdytys paljastaa organisaation nykytilanteen, sen tarpeet, ongelmat 

ja tavoitteet. Konstruktion kehittäminen näiden ongelmien ja tarpeiden ratkaisemiseksi teh-

dään ryhmätyönä, jossa tutkija ja organisaation edustajat yhdessä vaikuttavat konstruktion 

rakentamiseen, joka perustuu sekä teoreettisiin että käytännöllisiin tietoihin. Tämä vaihe on 

erittäin kriittinen, sillä jos konstruktioita ei voida kehittää, työtä ei kannata jatkaa. (Lukka 

2001.) 

Kun konstruktio on rakennettu, sen toimivuutta testataan käytännössä. Tutkimusprosessin 

tuloksia yritetään hyödyntää organisaation ympäristössä. Organisaation edustajien kanssa so-

vitaan tavoista, joilla konstruktioita yritetään hyödyntää ja tarvittaessa hyödyntämistä varmis-

tetaan esimerkiksi ohjeistuksella, testeillä ja koulutuksilla. Tutkijan ja organisaation sitoutu-

minen konstruktioon on avainasemassa. Ratkaisun käytäntöön soveltamisen jälkeen analy-

soidaan tuloksia ja mietitään muita mahdollisia käyttökohteita konstruktiolle. Lopuksi tutkija 

reflektoi tuloksia aiempaan teoriaan. (Lukka 2001.) 

3.2  Konstruktiivisen tutkimusmenetelmän riskit ja hyödyt 

Konstruktiivisessa tutkimusmenetelmässä kahdensuuntaisella kommunikaatiolla on erittäin 

suuri merkitys. Tutkimusprosessi sisältää runsaasti tiimi- tai ryhmätyöskentelyä, jonka avulla 

yritetään ratkaista lähtötilanteen todellisia ongelmia. Organisaation edustajien tulisi tehdä in-

tensiivistä yhteistyötä tutkijan kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisessa tilan-

teessa on myös yleensä kohdeorganisaation edun mukaista antaa tutkijan käyttöön paras 

osaaminen ja kaikki tarvittava aineisto. Nämä molemmat asiat voivat paljastua haasteelliseksi. 

Yksi yleisimmistä ongelmista on se, että organisaation sitoutuminen tutkimukseen ei ole riit-

tävän syvällinen, tai se ei kestä riittävän kauan. Tämä voi johtua monesta eri syystä, esimer-

kiksi sopimattomista aikatauluista, organisaation tilanteen ja prioriteettien muutoksesta, jne. 

(Lukka 2001.) 

Toinen ongelma liittyy tulosten julkaisuun. Tutkimusprosessin aikana voi paljastua asioita (tai 

niitä voi jopa päätyä kehitettyyn konstruktioon), joita organisaatio ei halua julkaista. Nämä 

ongelmat voidaan välttää huolellisella suunnittelulla - jo alkumetreillä kohdeorganisaation 
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kanssa pitäisi sopia tutkimusprosessin tavoitteista ja tehdä selkeä tutkimussopimus. Ongel-

mia voi olla tutkijankin päässä. Tutkija voi olla joissakin tilanteissa sitoutunut projektiin ta-

valla, jossa neutraalin ja kriittisen asenteen säilyttäminen voi olla vaarassa. Tutkijan täytyy 

muistaa, että kriittinen ja vilpitön tulosten reflektointi on yksi konstruktiivisen tutkimuksen 

tärkeimmistä pääpirteistä. (Lukka 2001.) 

Konstruktiivinen tutkimus tuottaa selkeitä käytännön hyötyjä kohdeorganisaatiolle. Todelli-

set käytännön ongelmat otetaan analyysiin ja etsitään niille ratkaisu. Onnistunut konstruktii-

vinen tutkimus johtaa toiminnan perusteellisen analysointiin ja todelliseen toimintaan. (Luk-

ka 2001.) 

3.3  Laadullisesta tutkimusotteesta  

Tämä opinnäytetyö on laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta, jossa dokumenttien, työpajojen, 

tutustumismatkojen ja työryhmätyöskentelyn avulla suunnitellaan ja toteutetaan tilanhallin-

nan toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittely. Laadullisen tutkimuksen lähtökohta on 

todellisen elämän kuvaaminen. Kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisval-

taisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa yritetään löytää tai paljastaa tosiasioita, eikä todentaa 

jo olemassa olevia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 152 - 154.) Laadullisessa tutkimuk-

sessa aineisto voi olla olemassa tutkijasta riippumatta (esimerkiksi kirjalliset materiaalit), tai 

tutkijasta riippuen (esimerkiksi haastattelut ja havainnot). Laadullisessa tutkimuksessa tulkin-

toja tehdään koko tutkimusprosessin aikana ja tutkimussuunnitelmaa (kuten myös tutkimus-

ongelman ominaisuuksia) voidaan joutua tarkistamaan ja muuttamaan aineistokeruun aikana. 

(Eskola & Suoranta 1998, 15 - 16.) 

Laadullisen tutkimuksen menetelmiä on useita, joista tässä opinnäytetyössä käytetään kirjalli-

sten aineistojen (dokumenttiaineiston) analyysiä ja havainnointia. Dokumenttiaineistoa voi-

daan käyttää hyväksi esimerkiksi tilanteissa, joissa tutkittavasta ilmiöstä ei saada muilla kei-

noilla tarvittavia tietoja, tai dokumenttiaineisto sisältää tutkittavan ilmiön kannalta olennaisia 

tietoja. Olemasta olevasta dokumenttiaineistosta on paljon hyötyä varsinkin silloin, kun tut-

kittava ilmiö on uusi, eikä siitä löydy juuri vielä mitään tietoa. (Anttila 1998, 239, 278 - 279.) 

Havainnoinnin avulla saadaan välitöntä tietoa kohdeorganisaation, ryhmien tai yksilöiden 

käyttäytymisestä ja toiminnasta. Havainnointi tutkimusmenetelmänä on hyödyllinen varsin-
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kin vuorovaikutustilanteissa sekä tilanteissa, jotka ovat vaikeasti ennakoitavissa ja nopeasti 

muuttuvia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 2002). Havainnointi voi olla pitkälle luokitel-

tua ja jäsenneltyä, tai täysin vapaata käyttäytymisen ja tapahtumien kuvausta (Anttila 1998, 

218).  

Havainnointia voidaan jakaa kahteen kategoriaan:  

- systemaattinen havainnointi (systemaattinen, jäsennelty, havainnoija ulkopuolinen 

toimija) ja 

- osallistuva havainnointi (vapaasti tilanteessa muotoutuvaa, havainnoija ryhmän toi-

mintaan osallistuva) (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 203). 

Havainnointitekniikka voi olla joko strukturoitu tai strukturoimaton. Strukturoitu observoin-

ti vaatii jäsentelyjä ja luokituksia, kun taas strukturoimattomassa observoinnissa havainnot 

tallennetaan erilaisten välineiden avulla ja koottu aineisto jäsennellään jälkeenpäin. (Anttila 

1998, 219.) Tässä opinnäytetyössä käytetään osallistuvaa, strukturoimatonta havainnointia. 

Konstruktiivinen tutkimus laadullisilla tutkimusotteilla antaa hyvät reunaehdot ja perusedel-

lytykset vaatimusmäärittelyn tekemiselle, joka on tämän kehittämistyön konstruktio.Kuiten-

kin, tietojärjestelmän vaatimusmäärittely on laaja ja monivaiheinen prosessi, johon tutustu-

taan seuraavassa luvussa.   
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4  TIETOJÄRJESTELMÄN VAATIMUSMÄÄRITTELY  

Tietojärjestelmien hankkiminen ja kehittäminen ovat samanlaisia investointeja kuin mitkä 

tahansa muut organisaation tekemät investoinnit, koska niillä pyritään saamaan organisaatiol-

le hyötyä ja lisäarvoa. Toimintojen automatisointi ja digitalisointi laskevat toimintojen kus-

tannuksia sekä riskejä inhimillisille virheille. Tietojärjestelmien avulla halutaan helpottaa or-

ganisaation toimintojen suorittamista. (Kettunen 2002, 23, 27.) Tietojärjestelmän hankinta 

koostuu useista eri vaiheista, joista vaatimusmäärittely on yksi tärkeimmistä.  

4.1  Tietojärjestelmien kehittäminen ja hankinta  

Tietojärjestelmien kehittäminen on organisaation toimintojen kehittämistä. Sen avulla voi-

daan tehostaa toimintotapoja, mahdollistaa uusia toimintoja, nostaa tavoitteiden tasoa ja aut-

taa organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa. (Pohjonen 2002, 14).  Tietojärjestelmillä pyri-

tään saavuttamaan yleensä seuraavia hyötyjä:” 

1. prosessien automatisointi, 

2. asiakaspalvelun parantaminen, 

3. jakelukanavien parantaminen, 

4. virheiden vähentäminen ja laadun parantaminen, 

5. kilpailukyvyn varmentaminen, 

6. alihankintaketjujen tiivistäminen, 

7. tiedon hallinta, 

8. olemassa olevien järjestelmien korvaus tai täydentäminen ja 

9. kustannusten vähentäminen ja tulovirran lisääminen.” (Kettunen 2002, 27.)   
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Tietojärjestelmien (olemassa olevien tai uusien) kehittäminen voi esiintyä seuraavilla tavoilla: 

- käytössä olevien tietojärjestelmien toiminnan tehostaminen ja parantaminen, 

- tietojärjestelmien kehittäminen kokonaissuunnittelussa ja kehittämistoimenpiteissä ja 

- uusien tietojärjestelmien rakentaminen (Pohjonen 2002, 15). 

Tietojärjestelmien kehittämistä on kuvattu kuviossa 6, josta nähdään, että järjestelmän kehit-

täminen ja hankinta on muutosprosessi, joka on kehitysryhmän vastuulla ja joka suoritetaan 

tietyssä ympäristössä ottaen huomioon kyseiselle järjestelmälle asetetut vaatimukset ja tavoit-

teet (Kuvio 6, Pohjonen 2002, 15).  

 

Kuvio 6. Tietojärjestelmien kehittäminen (mukaillen Pohjonen 2002, 16) 

Tietojärjestelmän hankintaan liittyy myös paljon erilaisia haasteita ja ongelmia. Yli puolet tie-

tojärjestelmässä käyttöönottovaiheessa ovat joko myöhässä, ylittämässä budjettia tai sisältä-

vät puutteellisia toimintoja (TTL 2005, 13). Vain osa ongelmista johtuu teknisistä syistä, ne 

yleensä johtuvat puutteellisesta projektinhallinnasta (Pohjonen 2002, 17). Toisin sanoen, 

suunnitteluun ja ohjaukseen, vaatimusten määrittelyyn sekä muutosten ja riskien hallintaan ei 

varata tarpeeksi resursseja, eikä niiden tärkeyttä osata välttämättä ymmärtää. Sen lisäksi, 

kommunikaatio ei toimi hyvin eri osapuolten välillä. (TTL 2005, 13.)  
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Huolellisen suunnittelun ja vaatimusmäärittelyn avulla organisaatiolla on edellytykset toimit-

tajien kilpailutukseen sekä tietojärjestelmän onnistuneeseen käyttöönottoon. Kettunen 

(2002) kiteyttää vaatimusmäärittelyn tärkeyden seuraavasti: ”Tietojärjestelmien hankinnassa 

kilpailutusvaihe tulee varmasti epäonnistumaan, jos asiakasyritys ei ole tehnyt sisäistä vaati-

musmäärittelyään ennen toimittajien kilpailuttamista. Saatavat tarjoukset tulevat tällöin ole-

maan aivan liian epätarkkoja sekä vertailukelvottomia oikeiden hankintapäätösten tekemisek-

si.” (Kettunen 2002, 65.) 

4.2  Tietojärjestelmän hankintaprosessin vaiheet 

Tietojärjestelmän elinkaareen vaiheet voidaan yleisesti jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin:  

1. Esitutkimus - miksi järjestelmä tarvitaan ja onko sen toteutus mahdollista. 

2. Vaatimusmäärittely ja analyysi - määritetään järjestelmän ominaisuudet. 

3. Toteutus - koostuu suunnittelusta, toteutuksesta ja testauksesta.  

4. Ylläpitovaihe - ylläpito jatkuu järjestelmästä luopumiseen saakka. (Pohjonen 2002, 

26.) 

Tietotekniikan liitto (2005) kuvaa tietojärjestelmän hankintaprosessin vaiheita seuraavasti: 

1. Valmistelu - valmistelun käynnistys, vaatimuksien määrittely, perusarkkitehtuurin 

suunnittelu, hankinnan mitoitus, läpiviennin suunnittelu, hankintasuunnitelman vii-

meistely.  

2. Valinta - tarjouspyynnön laadinta, tarjouksen laadinta, tarjousten vertailu, hankinta-

päätös, sopiminen. 

3. Valvonta - ohjausryhmäpäätökset, edistymisraportointi. 

4. Viimeistely - hankinnan päättäminen, kokemusten kerääminen, käyttöönotto. 

Toteutusprojektin ohjaus tapahtuu vaiheiden 2, 3 ja 4 aikana. (TTL 2005, 9.) 
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Tietojärjestelmän hankinnan suunnittelu, johon tämä opinnäytetyö keskittyy, koostuu seu-

raavista askelista: 

1. nykytilan analysointi, 

2. kehitystarpeiden analysointi, 

3. vaatimusmäärittelyn laatiminen, 

4. kustannuslaskelmat ja johdon hyväksyntä ja 

5. tarjousprosessin käynnistäminen (Kettunen 2002, 67). 

Tämä opinnäytetyö rajoittuu tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyyn, mutta onnistunut vaati-

musmäärittely vaatii nykytilan ja kehitystarpeiden analysointia - vaatimukset muodostuvat 

kyseisten analysointien tuloksista. Vaatimusmäärittelyn ja vaatimusten nykytilan analysoinnin 

ja hallinnan suhde nousee hyvin esille kuviossa 7, josta myös nähdään vaatimusmäärittelyn 

roolin tietojärjestelmän hankinnassa. (Kuvio 7, JUHTA 2012, 9.) 

 

 Kuvio 7. Järjestelmän hankinta ja vaatimusten hallinta (mukaillen JUHTA 2012, 9) 
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Tässä opinnäytetyössä tilanhallinnan vaatimusmäärittelyä tehdään JUHTA:n vaatimusmäärit-

telyohjeistuksen avulla, koska JUHTA:n vaatimusmäärittelyn suositukset ovat valtakunnalli-

sesti käytössä, varsinkin julkisen sektorin tietojärjestelmien kehitysprojekteissa ja hankinnois-

sa. JUHTA, eli julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta, on valtion viranomaisten, 

Kansaneläkelaitoksen ja kunnallisten viranomaisten pysyvä neuvottelu- ja yhteistyöelin. 

JUHTA valmistaa ”tietohallintolain (Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, 

634/2011) 5.2 §:n nojalla julkisen hallinnon tietohallintoa koskevia julkisen hallinnon suosi-

tuksia.” (JUHTA 2017.) 

4.3  Vaatimusmäärittely  

Vaatimusmäärittely (en requirement specification) on dokumentti, johon kerätään kehitettä-

vän/hankittavan järjestelmän eri sidosryhmien järjestelmälle asettamat vaatimukset. Vaati-

muksilla määritellään järjestelmän ominaisuudet, mutta ei oteta kantaa siihen, mikä on se 

tekninen toteutus, jolla kyseiset vaatimukset käytännössä toteutetaan. (Pohjonen 2002, 28.) 

Vaatimusmäärittelyn tavoitteena on eri sidosryhmien (hankinnasta vastaavat/kehittäjät, käyt-

täjät, päätöksentekijät) hyväksymä yhteinen ymmärrys tietojärjestelmän ominaisuuksista ja 

toiminnoista. Vaatimusmäärittelyä käytetään hyväksi perusarkkitehtuurin valinnassa, projek-

tin työmäärän ja aikataulujen määrittelyssä, toimittajan valinnassa, teknisen suunnittelun to-

teutuksessa ja tietojärjestelmän hyväksyttämisessä. (TTL 2005, 24.)  

 

Kaikista tietojärjestelmän hankinnan suunnittelun vaiheista vaatimusmäärittelyn laatiminen 

vaikuttaa lopputulokseen eniten. Vaatimusmäärittelyä täytyy tehdä huolellisesti ja kaikkien 

osapuolien täytyy sitoutua siihen, jotta järjestelmän hankintaprojektilla olisi hyvät mahdolli-

suudet onnistua. (Kettunen 2002, 73.)  

 

Tietojärjestelmän vaatimusmäärittely on perusedellytys tietojärjestelmän onnistuneelle han-

kinnalle. Vaatimusmäärittely määrittelee miksi ja mitä tarpeita halutaan tyydyttää. Määrittelyl-

lä viestitään yrityksille, minkälaista ratkaisua ollaan etsimässä. (JUHTA 2012, 3.) Vaatimus-

määrittely on järjestelmällinen menettelytapa, jolla yritetään varmistaa, että järjestelmä (jota 

halutaan hankkia) vastaa sille asetettuja vaatimuksia. Hyvin tehty määrittely johtaa onnistu-
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neeseen kilpailutukseen ja hankintaan, ja se varmistaa että käyttöönotetun järjestelmän omi-

naisuudet ovat vaatimusten mukaisia. (JUHTA 2012, 8.) 

 

Vaatimusten laatiminen on haasteellista työtä, koska vaatimuksia joudutaan yleensä kerää-

mään monesta eri lähteestä, monella eri tavalla. Vaatimuksia kerätään esimerkiksi sidosryh-

mien ja käyttäjien haastattelujen avulla, palavereiden, aivoriihien ja työryhmien avulla sekä 

kirjallisen palautteen keräämisellä. (Pohjonen 2002, 28 - 29.) Samalla tutkitaan organisaatios-

sa jo olemassa olevia materiaaleja, kuten esimerkiksi kokonaisarkkitehtuuria, ICT-

arkkitehtuuria, toimintakuvauksia, prosessikuvauksia, jne. Kaikkien tarpeellisten asioiden 

huomioiminen ei ole helppoa, ja vaatimukset ovat usein keskeneräisiä ja ristiriitaisia keske-

nään, joten vaatimusmäärittelyä työstetään kunnes se on organisaation sidosryhmien (projek-

tista vastaavien) mielestä valmis. Vaatimusmäärittelyn pitäisi sisältää seuraavat asiat: 

- kuvaus toimeksiannosta, 

- yleiskuvaus organisaation nykytilanteesta suhteessa kohdejärjestelmään, 

- kuvaus kohdejärjestelmästä ja sille asetetuista tavoitteista, 

- jokaisen vaatimuksen kuvaus (numeroituna ja priorisoituna) ja 

- muut mahdolliset selvitykset. (Pohjonen 2002, 29 - 30.) 

Vaatimusmäärittelyn lopputuloksena pitäisi olla organisaation yhteinen ymmärrys tulevan 

järjestelmän ominaisuuksista ja yhteyksistä toisiin järjestelmiin, sekä valmis vaatimusmääritte-

lydokumentti (Kettunen 2002, 77).  

4.4  Vaatimusmäärittelyn vaiheet ja ominaisuudet 

Järjestelmän vaatimusmäärittelyn lähtökohtana ovat ne kohdat, joissa nykytila ei vastaa tar-

peita (TTL 2005, 25). Vaatimukset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan:  

- toimintalähtöiset vaatimukset, 

- käyttäjävaatimukset ja 
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- järjestelmän toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset (JUHTA 2012, 10). 

Toimintalähtöiset vaatimukset ovat tavoitteita, joita organisaatioissa halutaan saavuttaa. Nä-

mä vaatimukset perustuvat usein toimintaprosesseihin ja niitä kuvataan esimerkiksi vision ja 

toimintakuvauksen avulla. Käyttäjävaatimukset kuvaavat toimintoja, joita käyttäjien pitää olla 

mahdollista toteuttaa järjestelmän avulla. Niitä voidaan kuvata esimerkiksi käyttötapausten ja 

esimerkkien avulla. (JUHTA 2012, 10.) 

Toiminnallisilla vaatimuksilla määritellään, mitä järjestelmältä odotetaan tekevän. Toiminnal-

liset vaatimukset näyttävät miten järjestelmä toimii organisaation ympäristössä, miten henki-

lökunta työskentelee sen kanssa ja miten ollaan yhteydessä järjestelmään, eli miten järjestelmä 

toimii ulkoapäin katsottuna. Toiminnallisten vaatimusten avulla luodaan edellytykset käyttä-

jille, jotta he kykenevät suorittamaan vaadittuja tehtäviä. Ei-toiminnalliset vaatimukset ku-

vaavat reunaehdot, joiden puitteissa järjestelmä täyttää toiminnalliset vaatimukset. Ei-

toiminnallisia vaatimuksia ovat esimerkiksi tietoturvallisuuteen ja käytettävyyteen liittyvät 

vaatimukset. (Pohjonen 2002, 28 & JUHTA 2012, 11.) 

Vaatimusmäärittelyn vaiheet koostuvat kolmesta kokonaisuudesta: 

1. Valmistautuminen vaatimusmäärittelyyn,  

2. vaatimusmäärittelyn tuottaminen ja 

3. vaatimusmäärittelyn hyväksyminen (JUHTA 2012, 11). 

 

Kuvio 8. Vaatimusmäärittelyn vaiheet (mukaillen JUHTA 2012, 11) 
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Näitä kokonaisuuksia on kuvattu kuviossa 8. Kuviosta nähdään, että valmistautuminen vaa-

timusmäärittelyyn koostuu tavoitteiden täsmentämisestä ja määrittelyn läpiviennin suunnitte-

lusta. Vaatimusmäärittelyn prosessi (järjestelmän päivitys tai hankinta) voi saada alkunsa use-

asta eri syystä, esimerkiksi johdon päätöksellä, vanhasta järjestelmästä luopumisella, toimin-

nanmuutoksella, jne. Valmistautumisvaiheessa kerätään esiselvitykseen ja kehittämiskohtei-

siin liittyvät asiakirjat, ja tunnistetaan tarpeet ja tavoitteet. Näitä asiakirjoja voivat esimerkiksi 

olla: organisaation kuvaus, strategiset vaatimukset ja tavoitteet, nykytilan ja/tai tavoitetilan 

prosessikuvaukset, hankesuunnitelma, tavoiteratkaisujen kuvaukset, jne.  Jos esiselvitystietoja 

ei löydy, vaatimusmäärittelyn tekijä joutuu hakemaan kyseiset tiedot esimerkiksi järjestämällä 

tapaamisia eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteiden täsmentämisessä tarkennetaan vaatimus-

määrittelyyn vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi työn tavoitteita, resursseja ja tavoiteltavia tulok-

sia. Vaatimusmäärittelyn läpiviennin suunnittelun avulla tehdään suunnitelma, miten vaati-

musmäärittely toteutetaan, milloin määrittely toteutetaan ja keiden toimesta. (JUHTA 2012, 

11 - 13). 

Vaatimusmäärittelyn lopputuloksena pitäisi olla kaikkien sidosryhmien yhteinen ymmärrys 

tietojärjestelmän ominaisuuksista ja toiminnasta. Tästä syystä vaatimusmäärittelyn tuottami-

sen vaiheessa sidosryhmät etsivät yhteisen näkemyksen järjestelmän toiminnasta - keskuste-

luun mukaan kannattaa ottaa eri alueiden asiantuntijoita, mutta myös tavallisia käyttäjiäkin. 

Vaatimukset kuvataan toimintaprosesseina ja käyttötapauksina (keskeiset käyttötilanteet). 

Tässä vaiheessa tarpeita täsmennetään ja analysoidaan. Seuraavaksi vaatimuksia priorisoi-

daan. Kaikkia ongelmia ei aina voida ratkaista, eikä kaikkia mahdollisia ominaisuuksia ottaa 

käyttöön. Vaatimusten priorisoinnissa hallitaan hankintaprojektin aikaa ja resursseja sekä tar-

jolla olevia ominaisuuksia. Kaikkien vaatimusten ei tarvitse olla heti ensimmäisessä vaiheessa 

pakollisia, vaan ne voidaan jättää myöhemmin toteutettavaksi. Priorisoinnissa on otettava 

huomioon sidosryhmien näkemykset asiasta sekä organisaation toiminnan ja periaatteiden 

kannalta tärkeät ominaisuudet. (JUHTA 2012, 14 - 15.) 

Vaatimusten hyväksymisen avulla varmistetaan vaatimusten laatu ja oikeellisuus. Vaatimus-

ten katselmointitilaisuus järjestetään sidosryhmien edustajan/edustajien kanssa. Edustaja voi 

olla esimerkiksi sidosryhmän jäsen, johdon jäsen, projektista vastaava tai ulkopuolinen henki-

lö. Katselmointi mahdollistaa valvonnan, ohjauksen ja laadun varmistuksen. Katselmoinnissa 

yritetään käyttää hyväksi sidosryhmien, esimerkiksi asiantuntijoiden ja käyttäjien, osaamista 

virheellisten vaatimusten havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Lisäksi, katselmoinnissa pyritään 
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saada sidosryhmien hyväksyntä tehdylle vaatimusmäärittelylle (mahdollisten korjausten ja 

tarkennusten kanssa) sekä lupa jatkaa vaatimusmäärittelyn tekemistä. Vaatimusmäärittelyn 

lopullisen hyväksymisen tekee projektista vastaava tai sidos-/ohjausryhmän valitsema edusta-

ja, jolla on valtuudet hyväksyä vaatimusmäärittely, pyytää täydennyksiä ja korjauksia, tai hylä-

tä vaatimusmäärittely. Lopullista, hyväksyttyä vaatimusmäärittelyn versiota käytetään tarjous-

pyynnön laatimisessa. (JUHTA, 15 - 17.) 

4.5  Tiedonhankintamenetelmät vaatimusmäärittelyssä  

Vaatimusten keräämisessä käytetään apuna erilaisia tiedonkeruumenetelmiä. Tiedonkeruulla 

yritetään kerätä ympäristön tarpeisiin sekä ongelma- ja kehitysalueisiin liittyviä tietoja, joita 

voidaan käyttää hyväksi vaatimusten määrittelyssä. Vaatimusten hankintamenetelmiä on eri-

laisia, joista yleisimmät ovat: dokumenttien tutkiminen, kyselylomakkeet, suullinen kysely, 

suullinen strukturoitu haastattelu, suullinen strukturoimaton haastattelu sekä ryhmäpohjaiset 

tapaamiset, joista tunnetuimmat ovat aivoriihi ja työpaja. (JUHTA 2012, 18 - 19.) 

Tässä opinnäytetyössä käytetään hyväksi dokumenttien tutkimista ja ryhmäpohjaisia tapaami-

sia (työpajoja ja palavereita). Dokumenttien tutkimisessa tavoitteena on löytää olennaisia vaa-

timuksia valmiin materiaalin perusteella. Dokumenteista etsitään tietoja, jotka kuvaavat ny-

kyisen ympäristön tarpeita ja ongelmia sekä tietoja, jotka kuvaavat mitä ominaisuuksia ja 

toimintoja tulevassa järjestelmässä täytyy olla. Dokumenttien tutkiminen on aika vievää ja 

työlästä, mutta sen etuja ovat nykyiseen ympäristöön, tavoitteisiin sekä järjestelmän tavoiteti-

laan tutustuminen. (JUHTA 2012, 18 - 19.) 

Ryhmäpohjaisissa tapaamisissa kerätään tietoja ryhmätapaamisiin osallistuvilta henkilöiltä 

sekä pyritään löytämään sidosryhmien keskeiset näkemykset järjestelmän ominaisuuksista ja 

tavoitetilasta. Ryhmätapaamisten tärkeimpänä tavoitteena on sitouttaa osallistujia (esimerkik-

si asiantuntijoita, esimiehiä, järjestelmän käyttäjiä, jne.) osallistumaan vaatimusten suunnitte-

luun. Ryhmätapaamiset mahdollistavat kokemusten, ideoiden ja hiljaisen tiedon vaihtamista 

luonnollisen vuorovaikutuksen kautta. Esimerkiksi työpajoissa kerätään tietoa ennalta vali-

tuista teemoista ja aiheista, joita tapaamisessa työstetään. Työpajan vetäjä vastaa suunnittelus-

ta, valmistelusta ja ohjauksesta. Osallistujat edustavat omia sidosryhmiä ja tuovat esille omat 

tietonsa. Myös osallistujien tulisi valmistautua ja sitoutua työpajaan sekä pystyä päätöksente-
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koon. Kaikki työpajassa tehdyt tulokset ja päätökset kirjataan. Ryhmätapaamisten keskeinen 

haaste on kaikille henkilöille sopivan ajan järjestäminen. Kuitenkin, onnistunut ryhmätapaa-

minen on tehokas tapa määritellä järjestelmän vaatimuksia. (JUHTA 2012, 20.)  

4.6  Vaatimusmäärittelyn suunnittelu ja toteutus 

Kainuun uuden sairaalan suunnittelussa toiminnanohjaus nousi tärkeäksi kokonaisuudeksi. 

Aiheen laajuudesta johtuen tämän työn tutkimuksen kohde, toimeksiantajan päätöksellä, on 

toiminnanohjauksen yksi osa-alue nimeltään tilanhallinta. Tilanhallinta on tärkeä toiminnan-

ohjauksen osa-alue, sillä tilojen käyttö on kytketty lähes kaikkiin muihin sairaalan toimintoi-

hin. Tilanhallinnan vaatimusmäärittelyn suunnittelu alkoi elokuussa 2016, jolloin toimeksian-

taja teki päätöksen opinnäytetyön aiheesta. Suunnittelu ja valmistautuminen määrittelyn teke-

miseen kestivät tammikuuhun 2017 saakka noudattaen valittujen tutkimusmenetelmien reu-

naehtoja ja edellytyksiä. Tammikuussa 2017 aloitettiin vaatimusmäärittelyn laatiminen, jonka 

ensimmäinen versio saatiin valmiiksi helmikuun alussa. Helmikuu 2017 meni vaatimusten 

katselmointiin ja hyväksymiseen. Vaatimusmäärittelyn lopullinen versio (1.3) palautettiin 

toimeksiantajalle 2.3.2017.  

4.6.1  Valmistautuminen vaatimusmäärittelyyn   

Ensimmäinen vaihe vaatimusmäärittelyn tekemisessä kesti 8/2016 - 1/2017 ja se sisälsi usei-

ta eri kokonaisuuksia: 

- osallistuminen työryhmien työpajatyöskentelyyn, 

- organisaation olemassa olevien aineistojen tutkiminen, 

- osallistuminen eri järjestelmien esittelyihin ja 

- tutustumismatkat. 

Tämän vaiheen aikana aineistojen tutkimisessa ja työryhmätyöskentelyissä käytin hyväksi 

strukturoimatonta havainnointia. Tässä vaiheessa ei tuoteta vaatimuksia, vaan tutustutaan 

organisaation tilanteeseen, organisaation toimintaan, visioon ja tavoitteisiin. Sen lisäksi, tu-

tustuin organisaation tarpeisiin toiminnanohjauksen osalta ja niihin osa-alueisiin, joissa tarvit-
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tiin lisää tehokuutta, selkeyttä ja parannuksia. Osallistuminen työpajatyöskentelyihin auttoi 

tässä asiassa paljon.  

Toiminnanohjauksen ominaisuuksia ja tarpeita uudessa sairaalassa tarkasteltiin laajasti kah-

dessa työryhmässä: elektiivisessä (ei-päivystyksellinen hoito) ja akuuttiryhmässä (kiireellinen 

hoito). Työryhmien jäsenet edustivat Kainuun soten eri vastuualueita ja yksikköjä. Olin näi-

den molempien työryhmien jäsen. Työryhmien vetäjä oli uuden sairaalan ICT-koordinaattori, 

joka on myös toinen opinnäytetyöni työelämän ohjaajista, joten minulla oli kaikki edellytyk-

set saada tarvittavat tiedot kehittämistehtävää varten.  

Työryhmien työskentelyyn osallistui toistakymmentä Kainuun soten sosiaali- ja terveyden-

huollon ammattilaista ja asiantuntijaa, joten se oli erinomaista esitutkimuksen kannalta. Työ-

ryhmien työpajoissa sain arvokasta tietoa sairaalan toiminnanohjauksesta, sen tarpeista ja ta-

voitetilasta, kuten myös siitä, mihin suuntaan toiminnanohjaus halutaan viedä. Työpajojen 

kautta sain myös tarvittavat tiedot organisaation olemassa olevista aineistoista. Tutustuin 

kaikkiin mahdollisiin dokumentteihin, joista on voinut olla hyötyä. Näistä materiaaleista ehkä 

tärkeimmät olivat hoitoketjun prosessikuvaukset, joihin tutustuin perusteellisesti. Työpajat 

järjestettiin kuvion 9 ja kuvion 10 mukaisesti.  

ELEKTIIVINEN TOJ (toiminnanohjausjärjestelmän) - suunnittelu 

14.9.2016 Elektiivinen prosessi 

3.10.2016 Elektiivinen prosessi ”ennen Päiväsairaalaa tuloa” 

17.10.2016 Päiväsairaala, Dialyysi ja Infuusiohoidot 

7.11.2016 Päiväsairaala - toimenpiteet ja leikkausprosessi  

14.11.2016 Päiväsairaala - Päiväsairaalan toimenpiteet 

28.11.2016 Päiväsairaala ja jatkohoitoprosessit elektiivisessä toiminnassa (Vuode-
osastot, Kotihoito, Kuntoutus, Apuvälineyksikkö, Logistiikka) 

 
Kuvio 9. Elektiivisen työryhmän suunnittelutapaamiset  
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AKUUTTI  TOJ-suunnittelu  

13.9.2016 Akuuttiprosessi 

4.10.2016 Akuuttihoitoketju, Ensihoito 

18.10.2016 Akuuttihoitoketju, Päivystys ”Nopean linjan potilaan hoitoprosessi” 

15.11.2016 Akuutti, Päivystyksellinen leikkaus 

30.11.2016 Akuutti, Päivystysprosessi, Tehohoito ja valvonta 

 
Kuvio 10. Akuutti-työryhmän suunnittelutapaamiset 

Osallistuin myös eri toimittajien järjestelmien esittelyihin, jotka olivat joko toiminnanohjaus-

järjestelmiä tai niillä oli toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksia. Osallistuminen näihin 

tapahtumiin antoi minulle selkeän kuvan toiminnanohjausjärjestelmien ominaisuuksista, mut-

ta myös niiden rajoituksista. Tästä oli suunnittelussa hyötyä, koska osasin ottaa paremmin 

huomioon, mihin kyseiset järjestelmät pystyvät. Järjestelmäesittelyt järjestettiin kuvion 11 

mukaisesti.  

 Järjestelmäesittelyt 

8.9.2016 Tilannekuvajärjestelmän esittely 

5.10.2016 Logistiikkasovellukset 

6.10.2016 Opastesuunnittelu 

1.11.2016 Käyttövaltuushallinta-esittely 

1.12.2016 Päivystysmonitori-esittely 

10.2.2016 Toiminnanohjausratkaisut -esittely 

 
Kuvio 11. Järjestelmäesittelyt 
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Tutustumismatkoista oli samalla tavalla hyötyä, ehkä enemmänkin, koska pääsin näkemään 

miten toiminnanohjausjärjestelmät toimivat käytännössä ja mitkä ovat järjestelmien ylläpitä-

jien ja käyttäjien kokemukset niiden käytöstä. Kokemukset olivat lähinnä samat kuin yleiset 

kokemukset tietojärjestelmistä - jotkut asiat toimivat hyvin ja niistä on paljon hyötyä, toiset 

taas vaativat kehitystä. Huolellisen suunnittelun merkitystä korostettiin, joten matkojen jäl-

keen yritin olla vielä huolellisempi vaatimusten selvittelyssä. Tutustumismatkat ovat esillä 

kuviossa 12.    

Tutustumismatka 
Oulu 20.9.2016 

 

Oulun kaupunki, Hyvinvointikeskus Potilasvirranhallintajärjestelmä perustervey-
denhuollossa 

Oulun yliopistollinen sairaala Tutustuminen potilasvirranhallintaan eri-
koissairaanhoidossa 

Tutustumismatka  
Rovaniemi 11.11.2016 

 

Rovaniemi, Lapin keskussairaala Lapin keskussairaalan Päivystyksen potilas-
logistiikka ratkaisu 

 
Kuvio 12. Tutustumismatkat 

Valmistautuminen vaatimusmäärittelyyn -vaiheen suurin haaste oli valita valtavasta tietomas-

sasta se tarpeellinen ja hyödyllinen tieto. Vaihe oli työläs ja aikaa vievää, mutta mielestäni 

onnistuin keräämään kaikki olennaiset tiedot ympäristön nyky- ja tavoitetilasta toiminnanoh-

jauksen suhteen. Muutenkin, sain selkeän kuvan uuden sairaalan tavoitteista ja ymmärsin, 

että järjestelmien täytyy palvella näitä tavoitteita tehokkaasti sekä auttaa tavoitteiden saavut-

tamisessa.  

4.6.2  Vaatimusmäärittelyn laatiminen 

Taustatietojen keräämisen jälkeen perustin kaksi työryhmää. Toisessa työryhmässä olivat 

työelämän opinnäytetyöohjaajani: Kainuun soten uuden sairalaan ICT-koordinaattori ja va-

rastopäällikkö. Heidän tehtävänä oli vaatimusmäärittelyn sisällön arviointi, korjausten määrit-

täminen ja vaatimusmäärittelyn lopullinen hyväksyntä. Toisen työryhmän tarkoitus oli työpa-

joissa miettiä tilanhallinnan toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksia, ja kertoa omat mie-

lipiteet ja odotukset järjestelmältä. Ensimmäinen työpaja järjestettiin 8.12.2016. Kutsuin työ-

pajaan eri vastuualueiden ja yksikköjen edustajia (liite 2). Työpajaan osallistui 6 henkilöä 

17:sta kutsutusta, joten osallistujamäärä olisi voinut olla isompi. Vaikka ryhmä oli odotettua 



35 

pienempi, kävimme hyödyllistä keskustelua järjestelmän ominaisuuksista. Työpajasta laadit-

tiin muisto, joka on opinnäytetyön liitteenä (liite 3).  

Lähetin kyseisen muistion kaikille työpajaan kutsutuille henkilöille ja ilmoitin, että seuraava 

työpaja pidetään 10.1.2017. Haaste otettiin erittäin hyvin vastaan ja ennen 5.1.2017 sain säh-

köpostitse seitsemältä vastuualueelta/yksiköstä henkilökunnan ajatukset tilanhallinnan toi-

minnanohjauksesta (eli lähes jokaisesta yksiköstä, jolle kutsu lähetettiin). Tästä palautteesta 

oli erittäin paljon apua vaatimusmäärittelyn suunnittelussa ja vaatimusten määrittelyssä. Lä-

hes jokaisessa yksikössä nostettiin samoja huolia esille:  

- järjestelmän toimivuus käytännössä ja helppokäyttöisyys,  

- palveleeko järjestelmä ympäristöä ja organisaation toimintoja,  

- kulkeeko tieto paikasta toiseen, jne.  

Tässä on esimerkkejä käyttäjien antamasta palautteesta: 

 tilojen varaaminen onnistuttava joko sairauskertomusjärjestelmän ajanvarauksen tai 

sähköpostikalenterin kautta (mahdollisuus käyttää molempia) 

 tilavarausjärjestelmän käyttöliittymä on oltava helppokäyttöinen 

 huonevarauksen peruminen mahdollista nopeasti ja yksinkertaisesti, esim. nappi sei-

nässä/sovelluksessa 

 takatoimistossa esim. infotaulu/tv, josta näkee nopeasti vapaat huoneet ja varaus on 

mahdollista tehdä nopeasti äkillistä tarvetta varten (pikapalaveri/teampalaveri) 

 poliklinikalla todennäköisesti ei ole ilmoittautumista etukäteen, joten työntekijä hakee 

asiakkaat aulasta. Siis ei tarvita ohjausta asiakkaille oikeaan huoneeseen 

 kuinka toimitaan, kun sovittu tapaaminen ja huonevaraus vievätkin suunniteltua pi-

demmän aikaa 

 henkilöstön yllättävät poissaolot, kuka voi perua varauksen varaajan puolesta 

 vastaanottohuoneiden varaaminen jatkuvasti yhden työntekijän käyttöön ei mahdol-

lista eli huoneita ei voi ”omia” 

 huoneiden varausajat vaihtelevat 45 minuutista kahteen tuntiin tai jopa pidempään-

kin, eli ei ole mitään vakioaikaa 
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 sihteeri voi myös varata huoneen tietyille työntekijöille ja tietylle asiakkaalle (esim. va-

raus ensikäynnille) 

 ajanvarausta tehtäessä yhdellä ajanvarauksella pitäisi onnistua jatkossa kaikkien tarvit-

tavien tilojen varaus 

 jos jonkun potilaan tutkimusten valmistumista joudutaan odottelemaan, pyritään vas-

taanotolta ottamaan joku toinen potilas valmisteluun aiemmin. Tämä edellyttää sitä, 

että huone ei ole jonkun toisen käytössä 

 varaako työntekijä vain ajan vai sekä ajan että huoneen? Asiakkaalle ei siis välttämättä 

voi sanoa, mihin huoneeseen seuraavalla ajalla tulee 

 saavatko asiakkaat tiedon vastaanottohuoneesta ilmoittautumisautomaatilta? Jos asia-

kas ei muista vastaanottajan nimeä, niin mistä tietää tulla oikeaan huoneen lähelle 

 eniten huolta on herättänyt peräkkäisten huonevarausten saaminen samaan huonee-

seen, tehdään paljon vastaanottotyötä, niin ei tarvitsisi etsiä/vaihtaa jatkuvasti työ-

huonetta. Myös asiakkaan ohjautuminen oikean vo huoneen lähelle on mietityttänyt 

 epäsäännölliset eli tarpeenmukaiset tapaamisajat: aika joka sovitaan asiakkaalle ja tt:lle 

sopiva, tarpeenmukaisen väliajan päähän (voi olla esim. seuraava päivä, seuraava 

viikko, 6kk:n tai jopa vuoden päähän) 

 miten vältetään tt ”juoksuttaminen” tilasta toiseen peräkkäisten asiakastapaamisten 

välillä kun ajanvaraukset voivat tulla em. mukaisesti edellisenä päivänä tai 6kk aikai-

semmin 

 onnistuuko tilan nopea vapautus ja ”täyttö” 

 hlökunnan äkillinen poissaolo, vapauttaako esim. sihteeri tilan/tilat, kun tieto poissa-

olosta (miten tieto asiakkaalle?) 

 mahdollisuus muokata / valita tila ”käsin” jos esim. ohjelman ehdottama tila ei ole-

kaan se paras mahdollinen ja huonetta vuorottelevat pääasiassa muutamat henkilöt – 

näin on mahdollista maalaisjärkeä käyttäen helposti tehdä pienet muutokset ilman 

raskasta (?) ohjelmakoneistoa 

 jos tilaan tulossa eri työntekijä, miten ehtii valmistella tilan, välineet? Tt-työssä täysin 

välttämätön asia, ei voi sivuuttaa!! Jokaiselle asiakkaalle tila on valmisteltava yksilölli-

sesti - mitä välineitä esillä, mitä piilossa, mitä helposti saatavilla 

 epäilyä on saadaanko monimutkainen järjestelmä toimimaan ja osataanko sitä käyttää 

oikealla tavalla 
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 peruuntumiset pitäisi näkyä mahdollisimman pian tilanvarausjärjestelmässä 

 jos esim. työntekijä ilmoittaa aamulla sairastumisestaan niin miten tämä tieto saadaan 

mahdollisimman pian tilavarausjärjestelmään muiden työntekijöiden nähtäväksi 

 olisiko hyvä olla joku systeemi, jolla työntekijä ’leimaa’ itsensä työhuoneesta ulos siel-

tä poistuessaan? Lätkällä leimaus huoneeseen mennessä/poistuessa, toinen voi tar-

kistaa, miten huone on juuri nyt varattu vai onko jo vapautunut 

 tärkeää muistaa myös turvata asiakkaiden mahdollisuus käyttää palveluita, riittävä 

joustavuus aikojen sopimiseen 

Toinen työpaja järjestettiin 10.1.2017. Työpajaan osallistui 15 henkilöä 17 kutsutusta. Tämän 

kerran tapaamiselle valittu ajankohta oli siis erinomainen. Työpajassa käytiin läpi ajatuksia ja 

odotuksia tilanhallinnan toiminnanohjauksesta työpajan jäsenien kirjoittaman palautteen 

avulla. Sen jälkeen aiheesta keskusteltiin vapaasti ja jokainen sai halutessaan tuoda omat aja-

tukset esille. Työpajassa esille nostetut asiat antoivat selkeän kuvan henkilökunnan toiveista ja 

odotuksista järjestelmältä. Saatu palaute oli erittäin arvokasta vaatimusmäärittelyn suunnitte-

lun ja laatimisen kannalta. Työpajasta laadittiin muisto, joka on opinnäytetyön liitteenä (liite 

4).  

Työpajojen jälkeen minulla oli kaikki tarvittavat tiedot vaatimusmäärittelyn laatimiseen. Vaa-

timusmäärittelyä on laadittu noudattaen JUHTA:N ohjeistusta. Vaatimusmäärittelyssä on 

ensin otettu huomioon, kerättyjen tietojen ja saadun palautteen avulla, organisaation tavoit-

teet ja odotukset sekä henkilökunnan toiveet ja vaatimukset. Kirjasin vaatimusluetteloon (lii-

te 1.1) kaikki järjestelmän toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset alueittain seuraavasti:  

 Tekniset vaatimukset: 

- järjestelmän asennus,  

- järjestelmän toimivuuden varmistus,  

- käyttöalustat,  

- käyttö ja  

- ulkoasu ja käytettävyys. 
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 Tuki ja ylläpito:  

- tukipalvelut,  

- päivitykset,  

- lokit,  

- raportointi,  

- käyttökoulutus ja  

- oikeudet.  

 Liittymävaatimukset: 

- rajapinnat ja 

- potilastiedot. 

 Järjestelmän konfigurointi ja parametrointi: 

- parametrit, 

- tilojen perustaminen, 

- varauksen tekeminen ja 

- varausten muokkaaminen. 

 Muut vaatimukset: 

- ostopalvelut ja 

- viestit.  

Samanaikaisesti laadin käyttötapauskuvioita (liite 1.2), joiden avulla oli mahdollista hahmot-

taa järjestelmän ominaisuuksia ja haasteita. Näiden kahden dokumentin avulla, kuten myös 

kaiken aikaisemmin kerätyn tiedon ja palautteen avulla, laadin ensimmäisen version vaati-

musmäärittelystä. Vaatimusmäärittelyn ensimmäinen versio (v1.0) oli valmis 7.2.2017 ja lähe-

tin sen opinnäytetyöni työelämän ohjaajille 9.2.2017.  

4.6.3  Vaatimusmäärittelyn hyväksyminen  

Vaatimusmäärittelyn hyväksymisestä tai hylkäämisestä päättävät vastuussa olevat henkilöt, 

jotka tässä tapauksessa olivat opinnäytetyöni työelämän ohjaajat. Ensimmäinen palaveri pi-

dettiin 17.2.2017, jossa käytiin kaikki vaatimusmäärittelyn tekstit läpi. Joissakin kohdissa oli 
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kirjoitusvirheitä, toisissa taas asioita oli selitetty monimutkaisella tavalla ja niitä piti selventää. 

Jotkut vaatimukset olivat melkein samanlaisia, joten ne piti yhdistää. Jotkut vaatimukset oli-

vat turhia. Joissakin paikoissa vaatimusten järjestys ei ollut paras mahdollinen, joten järjestys-

tä piti muuttaa. Jotkut vaatimukset olivat puutteellisia ja niitä piti täydentää. Korjasin kaikki 

nämä puutteet palaverin jälkeen. Vaatimusmäärittelystä tuli selkeämpi ja asiallisempi koko-

naisuus (v1.1, 17.2.2017). Tein määrittelyyn vielä pieniä muutoksia (v2.2) ja sen jälkeen lähe-

tin sen 22.2.2017 kaikille työpajoihin osallistuneille henkilöille vielä yhdelle kommentointi-

kierrokselle. Ainoastaan laboratoriojohtajalta tuli yksi kommentti, joka otettiin huomioon. 

Opinnäytetyön työelämän ohjaaja löysi vielä muutaman epäselvän kohdan, jotka korjattiin. 

Tilanhallinnan toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittelyn lopullinen versio (v1.3) oli 

valmis 1.3.2017 ja se luovutettiin toimeksiantajalle.  

Vaatimusmäärittely (liite 1), yhdessä sen liitteiden vaatimusluettelon (liite 1.1) sekä käyttöta-

pauskuvausten (liite 1.2) kanssa, on laitettu tämän opinnäytetyön liitteeksi.  
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5  POHDINTA 

Tätä opinnäytetyötä tehtiin alusta asti noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimuksen 

luotettavuuden mittarina käytetään reliabiliteettia (riippumattomuutta) ja validiteettia (päte-

vyyttä). Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimusmenetelmän tulosten toistettavuutta ja validiteetti 

tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. (Anttila 

1998, 402, 405.) Tutkimustyön tavoitteena täytyy olla tietoisien ja eettisesti perusteltujen rat-

kaisujen tekeminen kaikissa tutkimustoiminnan vaiheissa. (Hirsjärvi ym. 2004, 26.) Tutkijan 

täytyy noudattaa yleistä ihmisarvon kunnioittamisen periaatetta. Tutkimuksessa harkitaan, 

mitä hyötyä tai haittaa tutkimuksesta voi olla. Yksityisyyden ja luottamuksellisuuden kunni-

oittaminen ovat hyvän tutkimuksen pakollisia ominaisuuksia. Tutkimuksella ja tiedonkeruulla 

ei saa tietoisesti johdattaa ketään harhaan. On pidettävä huolta siitä, etteivät ulkopuoliset te-

kijät vaikuta tutkimustyöhön (tilaajat, rahoittajat, jne.). Tutkimukseen hankittuja tietoja ei saa 

luovuttaa kaupallisiin tai muihin ei-tieteellisiin tarkoituksiin. (Anttila 1998, 422.) Tutkimus-

työn tieteellisiin käytäntöihin kuuluvat yleinen huolellisuus ja tarkkuus, sekä rehellisyys. Tut-

kimustyö suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimus-

ten mukaisesti. Tutkija soveltaa tutkimustyöhön tutkimuksen vaatimusten mukaisia ja eetti-

sesti kestäviä tutkimus-, tiedonhankinta- ja arviointimenetelmiä. Tutkimustyössä arvostetaan 

muiden tutkijoiden tekemää työtä, ja toteutetaan tieteellisen tiedon ominaisuuksiin kuuluvaa 

avoimuutta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.)  

 

Tässä opinnäytetyössä lähestymistapana käytettiin konstruktiivista tutkimusta ja laadullisen 

tutkimuksen otteita. Mielestäni valitut menetelmät osoittautuivat oikeaksi, koska niiden avul-

la pystyin selkeästi määrittämään tutkimuskohteen eli konstruktion reunaehdot ja edellytyk-

set. Valittujen tutkimusmenetelmien avulla pystyin valitsemaan ja kuvaamaan aineiston ke-

räysmenetelmät, sekä luomaan pohjan vaatimusmäärittelyn laatimiselle. Sen lisäksi, vaati-

musmäärittelyn omat standardit ja ohjeistukset istuivat hyvin konstruktiivisen tutkimuksen 

määrittämiin ehtoihin. Vaatimusmäärittelyn laatimisessa otin huomioon UNA-hankkeen 

suositukset sekä JUHTA:n ohjeistukset, jotka molemmat sopivat tämän tyyppiselle vaati-

musmäärittelylle erityisen hyvin, koska tutkimuksen kohdeorganisaatio on julkisen sektorin 

sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatio.  
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Vaatimusmäärittelyn valmisteluvaihe oli työläs ja vei paljon aikaa. Suurin haaste oli relevantti-

tiedon löytäminen ja hyväksikäyttäminen valtavasta tietomäärästä. Viiden kuukauden aikana 

tutkin satoja organisaation dokumentteja, osallistuin useiden järjestelmien esittelyihin, kävin 

tutustumismatkoilla ja olin kahden työryhmän jäsen. Mielestäni panostaminen valmisteluvai-

heessa kannatti, sillä onnistuin löytämään ja säilyttämään kaikki olennaiset tiedot vaatimus-

määrittelyn laatimista varten. Vaatimusten toteutusvaiheessa työpajatyöskentely onnistui erit-

täin hyvin ja sain riittävän määrän palautetta organisaation ja tilanhallinnan toiminnanohjaus-

järjestelmän tarpeista, epäilyistä, toiveista ja tavoitetilasta, joiden avulla pystyin laatimaan vaa-

timusmäärittelyn ensimmäisen version. Vaatimusten katselmoinnissa sain erittäin arvokasta 

palautetta, korjausehdotuksia ja apua, joiden avulla onnistuin päivittämään vaatimusmääritte-

lyä sellaiseen versioon, josta kohdeorganisaatiolle on oikeasti hyötyä tarjouspyynnön tekemi-

sessä toiminnanohjausjärjestelmästä. Tästä syystä luulen, että opinnäytetyö onnistui myös 

kehittämistehtävänä, ja että saatiin vastaukset tutkimusongelmaan ja -kysymyksiin.  

 

Opinnäytetyössä nostettiin esille, että vaatimusten määrittely ei lopu tarjouspyynnön laatimi-

sen, vaan se on elävä prosessi joka kestää järjestelmän elinkaaren loppuun saakka. Tässä tut-

kimustyössä keskityttiin vaatimusmäärittelyn laatimiseen siihen pisteeseen saakka, että sitä 

voidaan hyödyntää tarjouspyynnön tekemisessä. Kuitenkin, vaatimusmäärittelystä on hyötyä 

myös tarjousten käsittelyssä, järjestelmän hankinnassa, käyttöönotossa ja kehittämisessä. 

Vaatimusmäärittelystä on siis hyötyä toimeksiantajalle myös tulevaisuudessa. Opinnäytetyötä 

voidaan myös käyttää hyväksi toiminnanohjauksen kehittämisessä missä tahansa terveyshuol-

lon organisaatiossa. Jatkotutkimukset voisivat perehtyä terveydenhuollon ympäristöihin, jois-

sa toiminnanohjausjärjestelmät ovat jo käytössä, ja mitata järjestelmien tuomia hyötyjä ja 

haasteita. 

 

Minulle tämä on ollut hieno kokemus, mutta myös iso vastuu. Kehittämistyö koostui monesta 

eri osasta ja niiden hallitseminen ei ollut aina helppoa, mutta se oli palkitsevaa. Olen oppinut 

hallitsemaan isoja kokonaisuuksia sekä tekemään laadukasta selvitys- ja tutkimustyötä. Olen 

myös saanut kunnian työskennellä useiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Olen kehittynyt 

sekä oppijana että organisaatiomme jäsenenä.   
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