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KUULOKESKUSTEN ATK-VALMIUS JA ASENTEET
Tutkimuksen tavoite

Oletukseni mukaan seuraavan viiden vuoden aikana atk-pohjainen kuulontut
kimus ja kuulokojeiden sovitustyo tulevat merkittavasti lisaantymaan. Kay
tannossa se tarkoittaa ohjelmoitavien kuulokojesukupolvien aseman vakiintu
mista ja paatetyoskentelyn lisaantymista PC- ja suurkoneymparistOissa.
Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittaa mm.
kuulokeskusten henkilOkunnan asenteita atk-pohjaiseen kuulontutki
mukseen seka ohjelmoitaviin kuulokojeisiin
atk-koulutustasoa suhteessa suoritettaviin tyotehtaviin
johdon valmiutta ja mahdollisuutta tukea tai estaa kehitystyota

Tutkimustapa ja kohderyhma

Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisella haastattelumetodilla. Kohderyhmana oli
yliopistollisten keskussairaaloiden kuulokeskukset seka viiteryhmana kaksi
kuuloasemaa. Tutkittavia ammattirakenteita edustivat dosentti, erikois- tai
apulaislillari, osastonhoitaja ja kuulontutkija. Kvalitatiivisen tutkirnuksen
ohjaajana toimii HKKK:n sosiologian laitoksen lehtori, valt. lis. Vesa Seppa
la. Kvalitatiiviseen tutkimukseen paadyttiin, koska sen edut ovat hyvat 1) tut
kittaessa asenteita, haluttaessa, etta 2) tutkirnusprosessi on joustava ja silloin,
kun 3) se tunnistaa erilaiset kayttaytymis- ja psykograafiset ryhmat, antaa vi
rikkeita jatkotutkimukselle ja laajentaa ymmartamisen syvyytta. Lahestymis
tapa on siis kokonaisuuksien, merkitysten ja prosessien etsiminen. Tutki
musta tehdessa olen kohdannut mielenkiintoisella tavalla arviointeja kvalita
tiivisen tutkimuksen reliabiliteetista ja valititeetista. Nayttaa silta, etta on hel
pompi uskoa kvantitatiivisia lukuja kuin "kvalitatiivisia kertomuksia". Iskos
tus, etta vain taulukkotutkimus on tiedetta, pitaisi kannustaa nakokantaan, et
tei yhteen tieteen haaraan pida pysahtya. Kvalitatiivisen tutkimuksen haittoja
ovat sen vaivalloisuus, mahdolliset sosiaaliset esteet, yleistettavyys ja tutki
jan subjektiivisuus.
Haastetteluihin suhtauduttiin positiivisesti ja vain kaksi henkilOa kieltaytyi
haastattelusta.
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Tietohallinnon keskeiset haasteet

Teknologian nopea kehitys, erityisesti tietotekniikkaan, on tuonut aivan uu
den haasteen: tekninen kehitys on nopeampaa kuin organisaatioiden ja ihmis
ten kyky soveltaa sHit Haasteet eivat sinansa ole monimutkaisia, mutta haas
teiden ratkaisua monimutkaistaa se, etta muutoksia tarvitaan koko organisaa
tiossa, menetelmissa ja asenteissa. Sairaalahallinnon ongelma tietohallinnos
sa on rahan niukkuus laite- ja ohjelmasovelluksiin seka koulutukseen. Muita
keskeisia ongelmia ovat:
hidas reagointikyky tarpeiden muutoksiin
kayt5ssa olevien tietojarjestelmien kehittamisrajoitteet
kehittamistyen tuottavuuden alhainen kasvu verrattuna tarpeiden
kasvuun

Tietotekniikan tehokkaan kayton tiirkeimmat esteet

Yleisimmat esteet atk-pohjaiseen tyoskentelyyn ovat matala atk-koulutustaso
ja yleinen negatiivinen asennoituminen muutoksiin. Suomalaiset yksikon joh
tajat pitavat teknista kehitysta niin nopeana, etta sita on vaikea seurata. Uu
sien mahdollisuuksien kayttoonotto on hidasta, koska niita ei ehdita omak
sua. Kiiretta pidetaan yhtena syyna myos tiedon puutteeseen, mutta se lienee
naennainen tekija: kysymys on asiaan ryhtymisen kynnyksesta ja sopivan
koulutuksen saannista. (Reponen, [ 1 ] 1987) Amerikkalaisessa selvityksessa
Baker toteaa, etta vaikeudet tietotekniikan kayt5ssa olivat paljolti samantyyp
pisia ja erityisesti korostui tiedon puute tietotekniikan kayt5n esteena. Tieto
tekniikan kayttoa jarrutti myes se, ettei myyjien ja toimittajien tukeen voinut
luottaa. Pienessa yksikessa vaikeudet ovat suhteellisesti paljon suuremmat
kuin atk-orientoituneessa yrityksessa. Erikoistunutta tietotekniikan hallitse
vaa henkilostOa ei ole varaa palkata tai asiantuntijoiden saanti saattaa oUa
vaikeaa. Yksikon johdon aika seka huomio menee usein kokonaan rutiinion
gelmien ratkaisemiseen, toisin sanoen oman varsinaisen ammatin harjoittami
seen, jolloin heilta ei riita aikaa pitkajannitteiseen atk-pohjaisten jarjestel
mien suunnitteluun ja uusien asioiden ja asenteiden omaksumiseen. (Baker,
[2] 1987)
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Teoreettinen viitekehikko

Tietotekniikan soveltamisen valmiudet ja arviointi - teoreettinen viitekehikko
Heikki Stenlundin [3]. 1991 mukaan
Tietotekniikan soveltamisvalmiudet eli osaaminen yleensa on katsottu muo
dostuvan seuraavasta kolmesta asiaryhmasm:
asenne. halu, tahto. pakko: ihmisten ja organisaatioiden asenteelliset
valmiudet soveltaa tietotekniikkaa erilaisissa tilanteissa
tietous. ymmarrys: ihmisten ja organisaation tiedolliset edellytykset
soveltaa tietotekniikka
taito, keinot: ihmisten ja organisaatioiden taidolliset valmiudet suoriu
tua tietotekniikan soveltamisen edellyttamista tehtavista.
Osaaminen koostuu kaikkien kolmen ryhman valmiuksen muodostamasta ko
konaisuudesta. Ryhmien keskinainen painoarvo on eri kohdealueilla ja ta
pauksissa erilainen, mutta jokaisella ryhmalla on aina jossain maann merki
tysta. Tunnetusti ne muodostavat keharakenteen (vrt. taulukko 1). Kolmea
edellista asiaryhmaa kutsutaan tietotekniikan soveltamisvalmiuksien osate
kijOiksi. Lyhyyteen pyrkien nUm kutsutaan nimilla:
tabto
tietousja
taito.

Ensimmainen asennetason osatekija riippuu yhtaaIta organisaation yleistilan
teesta ja toisaalta yksiloiden asenteista. Mikali esimerkiksi organisaation
yleistilanne pakottaa tietotekniikan soveltamiseen vahenee yksi!ollisten asen
teiden merkitys.
Taulukko 1

Soveltamisvalmiuksen osatekijat organisaatiossa

TAHTO

of

..

TIETOUS
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Tahto-tasolla soveltamisvalmiudet nakyvat organisaatiossa lahinna siina, mi
ten paljon halutaan uhrata aikaa muiden organisaatioiden tietotekniikan 80
veltamisvalmiuksien seurantaan. Soveltamisvalmiudet ovat syvemmat, jos
organisaatio pyrkii arvioimaan niita suhteessa omaan toimialaansa ja toimin
taansa seka realisoi arvioinnin tuloksen toimintapolitiikan muutoksina. Tieto
tekniikkaan suhtaudutaan uudistusvalineena.
Tietouden tasolJa ovat keskeisHi soveltamisvalmiuksien merkkeja tietotek
niikan roolin ymmartaminen seuraavissa asioissa:

toimintojen ketjuuntuminen tietotekniikan laajentuvasta soveltamisesta
johtuen,
tietoverkkojen kaytto toimintojen jarkeistamisessa muiden ryhmien
kanssa.
toimittajariippuvuus toiminnan puitteiden osana ja sen mahdolliset
uhkatekijat sekii
mahdollisuudet asiakaskeskeisyyden lisaamiseen toiminnassa
Tietotekniikka osataan ottaa huomioon luonnollisena tekijanii toiminnan
suunnittelussa seka mahdollisuutena etta sille tavoitteita maaritellen. Henki
Widen itsensa kehittamisessa se ymmarretaan tarpeelliseksi aihealueeksi.
Kaiken kaikkiaan organisaatio osaa luoda puitteet tietotekniikkatuettujen pal
velujen ja tuotteiden kehittamiselle.
Taidon tasol1a organisaation soveltamisvalmiuksina nakyvat tietotekniikan
laaja ja yhtenainen kiiyttOtapa organisaation useissa eri osissa. Ulkoisina
merkkeina tietotekniikan soveltamisvalmiuksista taidon tasolla ovat tuottei
den ja palveluiden uusiutuminen ja tietotekniikkakeskeisyys.

Analyysia kehitystyornahdollisuuksista kuulokeskuksissa
Taulukk02
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Antavatko esimiehesi mielestasi riittiivasti toimintamahdollisuuksia kehitys
tyohon atk::ssa?

erittiiin hyvin
melko
vaikea sanoa
melko huonosti
erittain huonosti

dosentti erik. tai apulaisHiak. os.hoitaja kuulontutk.
2
1
1
6
2
3
2
18
1
1
3
1
2
1
1
5
5
5
30

TOTAL N=45

KehitystyornahdoJIisuudet
Kahdessa yliopistollisessa keskussairaalassa oli johdolla selvat kehitysnaky
mat ja -suunnitelmat. Heilla oli myos selva positiivinen ote ja hyvin toteute
tut suunnitelmat kaytiintOon. KahdeUa haastatellulla oli positiiviset nakemyk
set, mutta kaymnnon implementointi ei ollut jarjestelmatasolla samassa suh
teessa. Yhden yliopistollisen keskussairaalan kuulokeskuksen johdon nake
mykset olivat perustellut. mutta kehitystyon mahdollisuudet niilla edeUytyk
silla heikot.
Positiivista yliopistollisissa keskussairaaloissa oli se, etta erikoislaakari,.. ja
apulaisIaakaritaso oli merkittavan atk-orientoitunutta, heilla oli selvat nake
mykset ja kokemukset niin kehitystyohon kuin paivittaisrutiinien hoitami
seen. (vain yksi poikkeus) Lisaksi asenne oli kaikilla positiivinen. Toisin sa
noen yksikon johdolla on paasaantOisesti kaytettiivissa arvokas ja osaava
atk-tietoreservi.
Osin jopa johdon asenteista riippuu, minkalaiset perusedellytykset on or
ganisaation kehittamiseksi tietotekniikan tuella tai organisaation muuttami
seksi tietotekniikan lisaantyvan kayton vaikutukseen. Johdon positiivinen
asenne antaa tarkean viitekehikon kehitystyohon atk:ssa. (Stenlund, [ 3 ]
1991)

Analyysia atk-asenteista kuulokeskuksissa
Taulukko 3
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Suhtautuminen ohjelmoitaviin kuulokojeisiin
dosentti erik. tai apulaisUHik. os.hoitaja kuulontutk.
erittain positiivinen

2

3

1

17

melko positiivinen

2

1

3

3

1

1

3

vaikea sanoa
melko

1

5

eriWiin negatiivinen

2

5

5

5

30

TOTAL N=45

Taulukko4

Suhtautuminen atk:n tulevaisuuteen
dosentti erik. tai apulaisUHik. os.hoitaja kuulontutk.
eriWiin positiivinen

2

melko

2

iJV".....u

5

18
2

1

vaikea sanoa
melko negatiivinen

3
1

5
5

1

erittain negatiivinen

5

5

5

30

TOTAL N=45

Taulukko5

Kayttohistoria: henkilOkohtaiset kayttokokemukset atk:sta
dosentti erik. tai apulaisUiiik. os.hoitaja kuulontutk.
erittain hyvat

1

melko

2

4

vaikea sanoa

3

5

1

10

1

7

melko huonot
erittain huonot
TOTAL N=45

2

1

5

5

8
5

30
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Asenteet
HenkilOst5n asenteiden mittaaminen onnistuu vain mielipidetiedusteluin.
Naissa tulisi selvittaa tietotekniikkaa, kehittHmista, opiskelua seka muutoksia
koskevia asenteita. Kriittisesti arvioitujen tulosten perusteella voitaisiin mit
tareina kayttaa positiivisten asenteiden suhteellisia osuuksia. (Stenlund, [ 3 ]
1991)
Kuulokeskusten henkilOkunnan suhtautuminen atk-pohjaiseen ty5skentelyyn
oli yleisesti ottaen positiivinen. My5s yli puolet vastaajista suhtautui atk:n tu
levaisuuteen positiivisesti. Selvasti voitiin my5s nahda, etta henkilOt, joilla
oli erittain paljon tai melko paljon kaytt5kokemusta atk:sta suhtautuivat posi
tiivisemmin kuin ne, joilla oli henkil5kohtaiset kaytWkokemukset atk:sta
melko vahaisia tai erittain vahaisia.

Analyysia atk-koulutusvalmiudesta ja koulutustarpeesta kuulokeskuksissa

Taulukk06
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Ooko atk-koulutusta ollut mielestasi riittavasti suhteessa nykyisiin tyOtehta
viisi?
dosentti erik. tai apulaisUmk. os.hoitaja kuulontutk.
erittrun paljon
melko paljon
vaikea sanoa
melkovahan
erittain vahan

2

1

2
1

2
2

5

5

2
1
2

5

5

30

3

10
12

TOTAL N=45

Taulukk07

Haluaisitko atk-koulutusta lisaa suhteessa omiin tyOtehtaviisi?

melko
vaikea sanoa
melko vtihan
erittain vahan

dosentti erik. tai apulaislaak. os.hoitaja kuulontutk.
4
1
22
2
2
1
4
2
3
1
2
1

5

5

5

30

TOTAL N=45
Atk-koulutus

Tietotekniikan soveltamisvalmiuksien parantamiseksi lienee yksilotasolla tar
keinta halukkuus opiskella ja oppia uutta. Tietotekniikan perusteiden paras
tulos lienee se, etta tietotekniikkaan kohdistuvat asenteet ovat myonteisia.
(Stenlund, [ 3 ] 1991)
Omaan atk-pohjaiseen koulutustasoon oltiin paasaantOisesti tyytymattomia.
Poikkeuksena oli hyvan atk-koulutustason omaavat, jotka olivat hankkineet
koulutuksen omalia ajallaan ja kustannuksellaan. Haluttiin saada peruskoulu
tusta atk:sta ja niiden kayttojarjestelmista. Yleensa tyopaikkakoulutusta
atk:hon oli saatu vain muutamia paivia. Suurin osa vastaajista ei pitanyt
omaan atk-koulutustaan riittavana suhteessa nykyisiin tyotehtaviinsa. latkuva
kiire todettiin myos pahaksi esteeksi koulutuksessa ja uusiin asioihin paneu
tumisessa. Maahantuojilla on myos tarkea roolinsa atk-pohjaisten sovellusten
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koulutuksessa. Maahantuojien pitamiHi koulutusta ei pidetty kaikilta osin riit
tavana. Koulutusmuodoista tehokkaimpana pidettiin pienryhma- ja yksilo
koulutusta. Mahdollisuutta paasta atk-jatkokoulutukseen pidettiin kuulontut
kijoiden puolelta melko vaikeana. Yleisesti ottaen laite- ja ohjelmainvestoin
nit yksikkOtasoilla olivat kohtuulliset, mutta koulutuksen osalta vahaiset

Ybteenveto

Yliopistollisten keskussairaaloiden kuulokeskusten henkilOkunta on teknises
ti orientoitunutta. Talla seikalla ja positiivisella asennoitumisella muutoksiin
kevennetaan kynnysta siirryttaessa yha enemman atk-pohjaisiin sovelluksiin.
Yksikon johdolla on Uirkea asema vaikuttaessaan toiminnalliseen viitekehi
koon atk-pohjaisessa kehitystyossa. HenkilOstOn asenteet ovat osin riippuvai
sia johdon vastaavista asenteista ja muodostavat summana organisaation vas
taavat asenteet.
Atk-koulutusta pidetaan kalliina, mutta kouluttamatta jattaminen on vielakin
kalliimpaa. Budjetin painopisteessa pitaisi huomioida myos adekvaatti koulu
tustarve. Kuulokeskusten henkilokunnalla on selva halu kohottaa omaa atk
pohjaista koulutusta. Atk-koulutukseen on annettava riittavasti perehtymis
mahdollisuuksia, kiire seka rutiinitOiden aiheuttama hairio koettiin liian usein
vaikeudeksi. Tehokkain koulutusmuoto on simulointipohjainen pienryhma
opiskelu. Myos maahantuojilla on tarkea rooli kouluttajina. annettavan kou
lutustason on kuitenkin noustava.
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