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1 Johdanto 

 

Maassamme on meneillään historiallinen ja laajuudessaan suurin hallinnon ja toiminta-

tapojen uudistus: maakuntauudistus sekä julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudis-

tus (sote-uudistus), jotka kytkeytyvät tiukasti toisiinsa. Jatkossa hallinto tapahtuu valti-

on, maakunnan ja kunnan tasolla. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

uudistamisen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa 

palvelujen yhdenvertaista saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. (Valtioneuvosto 

2017a.) 

 

Sote-alan uudistuvassa toimintaympäristössä digitaalisuus on merkittävässä roolissa. 

Maailma on muuttumassa nopeasti, tekniikka kehittyy jatkuvasti ja digitalisaatio muut-

taa perinteisiä toimintamalleja. Digitalisaatio voi lähestymistavasta ja käyttöalueesta 

riippuen merkitä monia eri asioita.  Hoitotyön näkökulmasta on merkityksellistä se, mi-

ten digitalisaatio pystyy palvelemaan ja toteuttamaan hoitotyön perustehtävää (Korho-

nen 2017b: 74). 

 

Sähköinen terveydenhuolto on tieto- ja viestintätekniikan käyttöä terveydenhuollon tuot-

teissa, palveluissa ja prosesseissa. Palveluiden sähköistäminen tähtää parantamaan 

yksilöiden terveyttä sekä terveyspalvelujen tarjoamisen tehokkuutta ja tuottavuutta. 

(Euroopan komissio 2012.)  Vaikka suomalaisten edellytykset käyttää hyväkseen digi-

talisaation uusia mahdollisuuksia ovat maailmassa huipputasoa, on yhteiskunnassam-

me myös niitä, joille uuden tyyppisten palveluiden käyttäminen ei ole mahdollista. Kai-

killa ei ole riittävää osaamista, motivaatiota, laitteita tai verkkoyhteyttä. (Hyppönen – 

Ilmarinen 2016: 3.) 

 

Opinnäytetyön tekijät kokivat aiheen merkitykselliseksi, koska digitaalisuus herättää 

kysymyksiä sekä kansalaisena että tulevana terveydenhuollon ammattihenkilönä. Miten 

muutokset tulevat vaikuttamaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden työhön? Miten 

iäkkäät ja monisairaat pystyvät hyödyntämään digitaalisia palveluja? Kuka voi syrjäytyä 

digitaalisesti? Kun ohjaus siirtyy tietoverkkoihin, onko se enää potilaslähtöistä ja vaikut-

tavaa? 
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Tämä opinnäytetyö toteutetaan soveltaen kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetel-

mää.  Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata mitkä tekijät mahdollistavat potilaan hy-

vän hoidon kokemuksen, kun ohjauksessa hyödynnetään digitaalisen teknologian me-

netelmiä ja välineitä sekä kuvata mitkä tekijät estävät potilaan hyvän hoidon kokemuk-

sen, kun ohjauksessa hyödynnetään digitaalisen teknologian menetelmiä ja välineitä. 

Tavoitteena on tuottaa tietoa Metropolian opinnäytetyö hankkeelle Tulevaisuuden hoi-

totyö ja eettinen osaaminen Digi-Sote- ympäristössä sekä lisätä opinnäytetyön tekijöi-

den omaa ymmärrystä aiheesta. 

 

2 Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat 

 

Opinnäytetyölle keskeisinä käsitteinä määritellään digitaalisuus, potilasohjaus, hyvä 

hoito ja sote-uudistus. 

 

2.1 Digitalisaatio 

 

Digitaalisuutta ja sen käyttöä hoitotyössä voi lähestyä hyvin erilaisista näkökulmista. 

Tässä opinnäytetyössä digitaalisuus ymmärretään samaksi teknologian käsitteeksi, jota 

Eila-Sisko Korhonen on käsitellyt väitöskirjassaan ”Technology and its Ethics”. Käsite 

voidaan hahmottaa kolmiulotteisena: ensimmäisenä osana tuotteet ja laitteet, toisena 

prosessit ja kolmantena palvelut. Ensimmäiseen ulottuvuuteen sisältyy laaja kirjo tieto- 

ja viestintätekniikkaa, huipputekniikkaa, yksinkertaista tekniikkaa tai avustavaa tekniik-

kaa hyödyntäviä tuotteita ja laitteita. Toinen ulottuvuus sisältää toimintoja, jotka koostu-

vat erilaisista menettelytavoista ihmisten auttamiseksi. Näissä toiminnoissa on keskeis-

tä prosessien vuorovaikutteisuus, joissa hoitaja toimii tulkkina potilaan ja teknologian 

välillä. Kolmannessa nähdään hoidon tuottaminen teknologia-avusteisina palveluina. 

(Korhonen 2014:12.) Digitaalisuuden keskeisin merkitys hoitotyön kannalta on palvella 

ja toteuttaa hoitotyön perustehtävää: edistää ja ylläpitää terveyttä, ehkäistä sairauksia 

ja lieventää kärsimystä. Myös silloin kun teknologia on vahvassa roolissa, sairaanhoita-

jan tulee kohdata potilas kunnioittavasti yksilönä, huomioiden hänen itsemääräämisoi-

keutensa, järjestää mahdollisuus osallistua oman hoitonsa päätöksen tekoon luotta-

muksellisesti ja oikeudenmukaisesti. (Korhonen 2017: 74 ; Sairaanhoitajien eettiset 

ohjeet.) 
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Sähköisillä terveydenhuoltopalveluilla (eHealth) tarkoitetaan palveluita, joissa hyödyn-

netään tieto- ja viestintätekniikkaa. Nämä palvelut liittyvät sairauksien ehkäisyyn, diag-

noosiin, hoitoon, seurantaan ja terveydenhuollon hallintoon. (Euroopan komissio 2015.)   

mHealth tarkoittaa mobiiliteknologian hyödyntämistä terveydenhuollossa (WHO 2015).  

 

Tässä opinnäytetyössä digitalisaatio merkitsee toimintojen ja palvelujen muuntumista 

sellaiseen muotoon, jossa ne ovat tavoitettavissa erilaisin sähköisin viestintämenetel-

min. Tulkinta perustuu valtiovarainministeriön määritelmään, jonka mukaan digitalisaa-

tio on sisäisten prosessien digitalisointia ja palveluiden sähköistämistä (STM  2016c: 

5). 

 

Terveydenhuollossa jo tapahtunut digitalisaatio - sosiaali- ja terveydenhuollon Kanta-

palvelut (Kansallinen Terveysarkisto) sähköinen resepti, kansallinen arkisto ja omien 

tietojen katselu - ovat tehneet digitalisaatiosta jo tuttua sähköisen asioinnin muodossa. 

(Kanta 2018a).  Väestölle suunnattujen sähköisten palvelujen on tarkoitus helpottaa 

kaikkien kansalaisten julkisten palveluiden käyttöä. Sähköisillä ratkaisuilla haetaan 

apua elämän hallintaan ja hyvinvoinnin edistämiseen. (Valtioneuvosto  2017b.)  Esi-

merkkinä digiloikan alkamisesta on myös sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama 

hallitusohjelman kärkihanke ODA. Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut hanke ODA  

tukee sote-uudistuksen tavoitteita tuottamalla uutta toimintamallia sosiaali- ja tervey-

denhuollon peruspalveluihin (STM  2016a). Toimintamalliin liittyy digitaalisen hyvinvoin-

titiedon jakaminen, hyvinvointia ja palvelutarvetta arvioivat testit sekä yhteistyössä ter-

veydenhuollon ammattihenkilöstön kanssa tehtävä hyvinvointisuunnitelma (Kuntaliitto 

2018). Tällä hetkellä digitalisaatio parhaimmillaan tarjoaa asioinnin vaivattomuutta. 

Tulevaisuudessa yhteiskunnan digitalisaatio voi olla organisaatiorajoja ja toimintatapoja 

rikkovaa, jossa julkiset ja yksityiset toimijat yhteistyössä synnyttävät uusia asiakasläh-

töisiä palveluja. (Kärki 2016: 71.) 

 

Palveluiden digitalisaatiosta ei voi puhua huomioimatta lainsäädäntöä. Laki sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (Asiakastietolaki) velvoittaa 

julkiset terveydenhuollon organisaatiot tallentamaan potilastiedot valtakunnallisesti 

keskitettyyn arkistoon.  Lain tarkoitus on edistää potilastietojen tietoturvallista käsitte-

lyä, potilaiden tiedonsaantimahdollisuuksia sekä terveydenhuollon palveluiden potilas-

turvallista ja tehokasta tuottamista. (Kanta 2018b.)  Vuonna 2016 astui voimaan ns. 

KaPA-laki eli laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) 

sekä valtionvarainministeriön asetus eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin 
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tukipalveluiden tuottamisesta (607/2016). Lain tarkoituksena on parantaa julkisten pal-

velujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, yhteentoimivuutta ja ohjausta sekä edis-

tää julkisen hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta (Valtioneuvosto 2016 e). Myös touko-

kuussa 2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR tarkoituksena on turva-

ta yksityisyyttä, sillä se asettaa rajoituksia henkilötietojen rekisteröintiin ja käyttöön se-

kä parantaa kansalaisten oikeuksia ja mahdollisuuksia kontrolloida omia henkilötieto-

jaan sähköisissä palveluissa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa. (tietosuoja.fi, Rousku 

2016: 90.)  

 

Digiloikka vaatii uusia toimintatapoja ja taitoja sekä organisaatioilta, että ihmisiltä. Lii-

kenne- ja viestintäministeriön, Tekesin, Teknologiateollisuuden ja Verkkoteollisuuden 

vuosittainen tutkimus Digibarometri kuvaa ja ennustaa maamme digitaalista tilaa. Tut-

kimus vertaa digitalisaation edellytyksiä ja toteutumista 22 eri maassa kolmella sektoril-

la: yrityksissä, kansalaisten elämässä ja julkisella sektorilla. Suomi sijoittui tutkimuk-

sessa tänä vuonna kolmanneksi Norjan ja USA:n jälkeen. (Digibarometri 2018: 5.)   

Tilastokeskuksen mukaan 88 prosenttia suomalaisista käytti internetiä vuonna 2017. 

Vuonna 2013 Suomi osallistui kansainväliseen aikuistutkimukseen (PIAAC Survey of 

Adult Skills). Tutkimukseen osallistui 24 maata ja siinä arvioitiin 16 – 65 vuotiaiden lu-

kutaitoa, numerolukutaitoa sekä tietotekniikkaa soveltavaa ongelmanratkaisukykyä. 

Suomi sijoittui kärkeen tässä tutkimuksessa, mutta ikäryhmien väliset erot olivat maas-

samme suurimmat ja suuria alueellisia eroja oli nähtävissä.  Miljoonalla suomalaisella 

huomattiin olevan puutteelliset digitaaliset ongelmanratkaisutaidot ja yli 55-vuotiaiden 

osaaminen oli OECD:n keskitasoa. (Tilastokeskus 2013; Tilastokeskus 2011).  

 

2.2 Potilasohjaus 

 

Potilasohjaus on keskeinen osa potilaan hoitoa. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

(1992/785) määrittelee, että potilaalla on oikeus saada tietoa omasta terveydentilas-

taan, hoidon merkityksestä, hoitovaihtoehdoista sekä niiden vaikutuksista. Lisäksi laki 

määrittelee, että terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys siten, että 

potilas ymmärtää saamansa tiedon sisällön ja pystyy osallistumaan hoitoaan koske-

vaan päätöksentekoon. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785.) 

 

STM on julkaissut kansallisia laatusuosituksia terveyden edistämisen osaamisen vah-

vistamiseksi. Näihin kuuluu neuvonta ja ohjaus, jossa kuntalaiselle tarjotaan yksilöllistä 

terveysneuvontaa eri elämänvaiheissa sekä ymmärrettävää, tieteellisesti pätevää ja 
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perusteltua tietoa terveyden edistämisestä ja sairauksien ehkäisystä. (STM 2006d: 24.) 

Potilasohjauksen tavoitteena on lisätä potilaan tietoa hänen terveyteensä ja hoitoonsa 

liittyvistä asioista sekä lisätä ymmärrystä ja kykyä toimia sen avulla (Eloranta   ̶  Katajis-

to   ̶   Leino-Kilpi 2014:  64). Ohjauksen tavoitteena on vaikuttaa potilaan asennoitumi-

seen, vastuunottoon sairauden hoidosta, itsehoitoon sekä hoitoon sitoutumiseen (Kää-

riäinen 2007: 134). 

 

Laadukas ohjaus on monitahoinen ja kontekstisidonnainen ilmiö, joka perustuu tieteel-

lisesti tutkittuun tietoon tai vankkaan kliiniseen kokemukseen (Kääriäinen 2008: 13). 

Ohjaus on sidoksissa sekä potilaan, että hoitajan yksilöllisiin taustatekijöihin. Potilaan 

taustatietojen tunteminen on potilaslähtöisen ohjauksen edellytys ja taustatiedot toimi-

vat ohjauksen sisällöllisen ja menetelmällisen suunnittelun lähtökohtana. Myös ohjauk-

sen tavoitteet ja sisältö rakentuvat taustatietojen perusteella ohjaustarpeen mukaan. 

(Kääriäinen 2008: 14.) 

 

Hoitotyössä on tärkeää tunnistaa ohjaus ja erottaa se ohjauksen lähikäsitteistä, joita 

ovat neuvonta, opetus ja tiedon anto. Ohjaus on tasavertaista vuoropuhelua ohjaajan ja 

ohjattavan välillä, jossa yhdessä kerätään tietoa ja taitoa. Hoitotyössä ohjauksen tulee 

olla potilaslähtöistä ja yksilöllistä ja sen tulee tukea potilaan elämänhallinnan tunnetta. 

Opetus on suunnitelmallista toimintaa, jolla pyritään tavoitteen saavuttamiseen. Neu-

vonnassa hyödynnetään ammattilaisen osaamista, mutta siinäkin toimitaan asiakasläh-

töisesti neuvotellen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tiedon antaminen on usein 

materiaalin jakoa tai valistusta. (Eloranta   ̶ Virkki: 2011: 19   ̶ 21.)  

 

Vuorovaikutusta pidetään ohjauksen kulmakivenä ja suullinen yksilöohjaus on yleisin 

ohjauksen muoto (Kyngäs   ̶ Kääriäinen   ̶ Poskiparta   ̶ Johansson   ̶ Hirvonen   ̶ Ren-

fors 2007: 74). Kustannustehokkaampi ryhmäohjaus ei mahdollista niin läheistä suh-

detta ohjaajan ja ohjattavan välille kuin yksilöohjaus, mutta parhaimmillaan ryhmäoh-

jaus voi olla sen jäsenille voimaannuttava kokemus (Kyngäs ym. 2007: 104). Ryhmäs-

sä voi saada vertaistukea, siinä voi purkaa tunteita, auttaa muita, tuntea yhteenkuulu-

vuutta ja oppia vuorovaikutusta (Kyngäs ym. 2007: 106).  

 

Kun ohjausta ei toteuteta suorassa kontaktissa, vaan se siirtyy tietoverkkojen taa, vuo-

rovaikutus voi kadota tai ainakin sen luonne muuttuu. Tietotekniikka on muuttanut vuo-

rovaikutuksen perusteita. Aiemmin vuorovaikutus on ollut alisteista ajallisesti välimat-

kalle. Nyt välimatka on menettänyt osan tätä merkitystä, sillä periaatteessa voimme 
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tietoverkon kautta kommunikoida kenen kanssa tahansa, missä vain ja milloin halu-

amme.  Välimatkan ja ajallisuuden suhde on muuttunut (Rubin 2010: 34). Olemme op-

pineet, että sanaton viestintä vuorovaikutuksessa on merkittävää. Ihmiset hahmottavat 

todellisuutta kahdella tavalla. Toinen on kokemuksellinen intuitiivinen tapa, toinen ana-

lyyttinen harkitseva, sanallinen ja rationaalinen (Rubin 2010: 35).  Teknologian myötä 

vuorovaikutus on saanut uusia muotoja, vuorovaikutus muuttaa kulttuuria ja kulttuuri 

muuttaa kommunikaation muotoja ja sääntöjä (Rubin 2010: 19). 

 

2.3 Hyvä hoito 

 

Hyvä hoito on monimuotoinen termi, jonka määritteleminen voidaan tehdä potilaan, 

omaisen, hoitajan tai yhteiskunnan näkökulmasta. Määritelmään vaikuttavat määritteli-

jän arvostukset. Hyvä hoitaminen nähdään päämäärätietoisena toimintana, jossa hoita-

ja vuorovaikutuksessa potilaan kanssa pyrkii edistämään hyvää sekä poistamaan pa-

haa. (Mustajoki –  Routasalo –  Salanterä –  Autio 2001: 3.) 

 

Hyvän hoidon toteutumista on pyritty arvioimaan erilaisilla mittareilla. Suomessa käytet-

tyjä hoidon laadun arvioinnin mittareita ovat Ihmisläheinen hoito- mittari, HYVÄ HOITO-

mittari sekä Yksilöllinen hoito- mittari. (Mäntynen – Vehviläinen-Julkunen – Miettinen – 

Kvist 2015: 20.) Hyvään hoitoon liittyvät edellytykset, tavoitteet, hyvän hoitajan ominai-

suudet, toiminnot, vuorovaikutussuhde sekä hoitoympäristö. Potilaan näkökulmasta 

hyvän hoidon toteutumiseen liittyy myös subjektiivinen kokemus siitä, miten odotukset 

täyttyvät. (Mustajoki ym. 2001: 34 – 35.) Hoitajan näkökulmasta hyvään hoitoon liittyy 

työtyytyväisyys, sillä työtyytyväisyydellä ja hoidon laadulla on todettu olevan vaikutusta 

toisiinsa. Työtyytyväisyyteen kuuluvat asenteet, etiikka, ammatillinen kehittyminen, 

työnkehittäminen, työhön sitoutuminen ja hyvä johtaminen. (Mäntynen ym. 2015: 20.) 

Hyvän ja laadukkaan hoidon määritelmiä on tehty yleensä sairaalahoidossa olevan 

potilaan näkökulmasta. Tässä opinnäytetyössä hyvä hoito käsitetään soveltaen näitä 

määritelmiä. 

 

2.4 Sote-uudistus 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ja maakuntauudistus muodostavat kokonaisuu-

den, jossa muuttuvaan lainsäädäntöön kuuluu maakuntalaki, laki sosiaali- ja tervey-

denhuollon järjestämisestä, yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki ja lu-
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kuisia muita lakeja. Uudistus muuttaa maan hallinnollisen rakenteen niin, että kunnan 

ja valtion välille syntyvä maakunta, tulee hoitamaan mm. sosiaali- ja terveystoimen, 

pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon, sekä alueiden käytön ohjauksen ja suun-

nittelun. (Valtioneuvosto 2017a.) 

 

Maakuntauudistuksessa Suomeen perustetaan uusi julkishallinnon taso - 18 uutta 

maakuntaa. Maakuntajako perustuu pitkälle nykyisten sairaanhoitopiirien jakoon. Maa-

kuntavaaleissa valitaan tuleville itsehallintoalueille maakuntavaltuustot, jotka päättävät 

maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. (Valtioneuvosto 2017.)  Ensimmäis-

ten maakuntavaalien järjestämisajankohta on elänyt. Tällä hetkellä hallituksen tavoit-

teena on pitää vaalit toukokuussa 2019 (Oikeusministeriö 2018).  Maakunnan vastuulla 

tulee olemaan palveluiden järjestäminen. Maakunta voisi tuottaa palveluja, mutta myös 

muut toimijat voisivat tuottaa palveluista huomattavan osuuden. Maakunta vastaa in-

tegraatiosta eli siitä, että kaikki palaset toimivat yhteen moitteettomasti. Kun tuotanto-

rakenne monipuolistuu ja palvelutuotanto hajautuu erilaisiin yksiköihin, odotetaan kil-

pailun kautta toiminnan asiakaslähtöisyyden, tuottavuuden ja laadun paranevan. Maa-

kunnan tai sen liikelaitoksen on kuitenkin hoidettava tehtävät, joita ei voida antaa muul-

le kuin viranomaiselle. (Hallituksen esitys 2017: 18.) 

 

Verovaroilla rahoitettavia julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja maassamme ovat esi-

merkiksi terveyskeskusten, sairaaloiden ja neuvoloiden palvelut, lastensuojelu, vam-

maispalvelut ja vanhusten kotipalvelut (STM 2017b) Sosiaali- ja terveydenhuollon ko-

konaismenot olivat vuonna 2013 arvioilta 25,8 miljardia euroa. Menoista 64 prosenttia 

kuluu terveydenhuoltoon, 25 prosenttia sosiaalihuoltoon ja 11 prosenttia vanhusten-

huoltoon. (Valtioneuvosto 2017c). Tulevaisuudessa verotuloja kertyy vähemmän, väes-

tö ikääntyy ja sote-palvelujen tarve kasvaa. Globalisaation luoma epävarmuus ja pitkit-

tynyt taantuma tuovat epäsuhtaa käytettävissä olevien resurssien ja kustannuskehityk-

sen välillä. (Erhola ym. 2014: 3.)   Vaikka sote-uudistus ei lähtökohtaisesti ole säästö-

hanke, sillä on kuitenkin tavoitteena hillitä ja hallita jatkuvasti kasvavia sote-kuluja.  

Vuoteen 2030 mennessä sote-kustannusten on tarkoitus olla 3 miljardia euroa vähem-

män vuodessa kuin ne ilman uudistusta olisivat. (Valtioneuvosto 2018d: 29.) 
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3 Aikaisempia tutkimuksia 

 

Koska tietotekniikalla on koko ajan suurempi rooli terveydenhoidossa ja hoitotyössä, on 

ollut tarve kartoittaa hoitohenkilöstön kokemuksia tietotekniikasta ja sen vaikutuksia 

hoitotyöhön ja hoitosuhteeseen. Suomessa vuonna 2013 kerättiin aineistoa kyselytut-

kimuksella terveydenhuollon ammattihenkilöiltä (n=95) siitä miten tietotekniikka vaikut-

taa hoitosuhteeseen. Tutkimuksen mukaan tietotekniikka on parantanut hoitotyötä mo-

nella tapaa ja lisännyt turvallisuutta, sillä keskeiset tiedot ja täydellinen kuva koko poti-

laan tilanteesta on helposti saatavilla tietotekniikan avulla. Toisaalta hoitotyöntekijät 

ovat kokeneet myös turhautumista, kun potilastyöhön suunniteltua aikaa kuluu hitaiden 

ja yhteensopimattomien ohjelmistojen käyttöön. Hoitohenkilökunta koki myös huolta 

siitä, että hoidon painopiste siirtyy tietotekniikan puolelle kauemmas potilaasta. (San-

dås – Koskinen 2014: 43.) 

 

Ennen laajemman EHealth termin käyttöönottoa, tuli tunnetuksi sen osa-alue: etähoito 

(telecare), jolla tarkoitettiin ihmisen hoitamista, ohjaamista ja tukemista etäteknologian 

avustuksella. (Vuononranta 2011: 20.) Etähoitoa on puhelinohjauksen käyttö hoitotyön 

menetelmänä. Orava, Kyngäs ja Kääriäinen ovat systemaattisessa kirjallisuuskatsauk-

sessa koonneet tietoa puhelinohjauksen ominaispiirteistä, edellytyksistä hoitajalta ja 

ohjauksen vaikutuksista. Puhelinohjaus voi olla reaktiivista tai proaktiivista. Reaktiivisel-

le puhelinohjaukselle on tyypillistä, että se on asiakkaan aloitteesta tapahtuvaa eikä 

yleensä perustu aiempaan hoitosuhteeseen. (Orava – Kyngäs – Kääriäinen 2012a: 221 

– 222.) Menetelmä soveltuu monen eri ikäluokan ohjaukseen ja sen etuina oli tavoitet-

tavuus sekä vastavuoroinen ja ammatillinen ohjaussuhde (Orava ym. 2012a: 226). 

Proaktiivinen puhelinohjaus taas perustuu olemassa olevaan hoitosuhteeseen ja hoita-

ja tekee aloitteen ohjauskontaktiin, joka on osa asiakkaan hoitosuunnitelmaa.  (Orava – 

Kyngäs – Kääriäinen 2012b: 232.) Puhelinohjaus on hoitajalle haastavaa. Työ on hyvin 

itsenäistää ja edellyttää ammatillisen osaamisen lisäksi monipuolisia ohjaustaitoja, on-

gelman ratkaisutaitoja ja kuuntelutaitoa. (Orava ym.  2012b: 237.) Tutkimuksen mu-

kaan puhelinohjauksella oli positiivisia vaikutuksia potilaan sairauden hallintaan ja sel-

viytymiseen. Ne ilmenivät fyysisenä ja emotionaalisena selviytymisenä, oireiden vähe-

nemisenä, itsehoitotaitojen kehittymisenä ja lisääntyneenä hoitoon sitoutumisena. Hyö-

tyjä asiakkaalle oli myös potilasturvallisuuden parantuminen, sillä proaktiivisella oh-

jauksella tavoitettiin kliinisen tutkimuksen tarpeessa olevat asiakkaat. (Orava ym.  

2012b: 237.) Puhelinohjauksella oli vaikutuksia resursseihin ja kustannuksiin. Se oli 

kestoltaan lyhyempi kuin samaan tarkoitukseen varattu vastaanottokäynti. Puhelinoh-
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jaus vähensi hakeutumista poliklinikoille ja ensiapuun, vastaanottoaikoja vapautui ja 

hoitoon pääsy ja hoito tehostuivat. Kustannussäästöt ilmenivät käyntien vähenemisen 

kautta. (Orava ym.  2012b: 239.) 

 

Internet on osoittautunut kanavaksi, josta tiedon lisäksi etsitään myös vertaistukea.  

Syömishäiriöliiton syömishäiriöstä kärsiville tarkoitetun virallisen ja valvotun keskuste-

lupalstan keskusteluista kerättiin aineistoa tutkimukseen.  Aineistosta tulostettiin analy-

soitavaksi viestejä (n=362), joista tutkimustehtävänä oli tunnistaa vertaistuen eri ulottu-

vuuksia. (Viiala – Pietilä – Kankkunen 2010: 12 – 13.) Tutkimus osoitti, että keskuste-

lupalstalla esiintyvä terveyttä vahvistava vertaistuki sisälsi tiedon ja kokemusten jaka-

mista, vertailua muiden kokemuksiin ja kannustusta avun hakemiseen.  Keskustelu-

palsta auttoi syömishäiriöisiä myös tosiasioiden hyväksymisessä ja erilaisten tunteiden 

käsittelyssä. Tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että internet on toimiva väylä vertaistuen 

saamiseen perinteisten toimintamuotojen rinnalla. (Viiala ym. 2010: 15 – 16.) 

 

Euroopan komissio on vuonna 2002 esittänyt tiedonannon, jossa terveysaiheisten 

verkkosivustojen laatukriteerit määritellään. Laatukriteerit liittyvät aiheisiin: avoimuus ja 

rehellisyys, valtuudet, yksityisyyden suoja ja tietosuoja, tietojen päivitys, vastuuvelvolli-

suus ja saavutettavuus. (Euroopan komissio 2002: 6.) Internetin yleistynyt käyttö ja 

verkkopalveluiden helppo saatavuus antaa mahdollisuuksia, mutta asettaa myös haas-

teita, joista sivustojen sisällöllinen luotettavuus on keskeistä. Luotettavuuden ja hyvien 

eettisten toimintatapojen varmistamiseksi laatukriteerejä seuraamalla sivujen ylläpitäjät 

ja käyttäjät voivat tietää millainen on hyvä terveysaiheinen verkkopalvelu. Laatukritee-

rien avulla myös palvelujen tarjoajat ymmärtävät miten korkea laatu saavutetaan. 

(Hannula– Salonen – Rekola – Tarkka 2010: 23.) Kyselytutkimuksella kartoitettiin vau-

vaperheiden vanhempien (n = 35) mielipiteitä www.vauvankaa.fi verkkopalvelun laa-

dusta ja verkkopalvelun kautta saadusta tuesta vanhemmuuteen ja imetykseen. Lisäksi 

tutkimuksessa kerättiin palautetta verkkopalvelun kehittämiseksi. Tutkimuksen mukaan 

verkkopalvelua pidettiin yleisesti hyvänä, sisältöä luotettavana, ajankohtaisena ja asi-

antuntevana. Vastaajien mielestä sivusta antoi tukea sekä vanhemmuuteen ja imetyk-

seen liittyvään päätöksentekoon. Vastaajat saivat myös itsetuntoa vahvistavaa emotio-

naalista tukea sekä konkreettisia neuvoja pulmatilanteisiin. Vastaajat antoivat ehdotuk-

sia sivuston kehittämiseen sisällöllisesti, toivoivat havainnollistavia kuvia ja asiasisällön 

rakennemuutoksia. (Hannula – Salonen – Rekola – Tarkka 2010: 25 – 27.) 
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Internet perusteisen potilasohjauksen ja sosiaalisen tuen vaikuttavuutta tutkittiin glau-

koomapotilaiden hoitoon sitoutumisessa. Tutkimukseen osallistui testiryhmä (n = 34) ja 

kontrolliryhmä (n = 51). Testiryhmä sai internet-pohjaista potilasohjausta, joka käsitti 

tietoa hoidosta, lääkityksestä, itsehoidosta sekä sairaudesta. Ryhmä sai myös sosiaa-

lista tukea sähköpostin välityksellä. Kontrolliryhmä sai perinteistä ohjausta ja sosiaalis-

ta tukea normaaleilla vastaanottokäynneillä. (Lunnela – Kääriäinen – Kyngäs 2011: 

119.) Ennen ja intervention jälkeen tehdyissä kyselyissä arvioitiin tutkimukseen osallis-

tuneiden hoitoon sitoutumista. Tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa 

testi- ja koeryhmien välillä (p > 0,05), vaan kummassakin ryhmässä potilaiden hoitoon 

sitoutuminen lisääntyi. Testiryhmän tulokset olivat kuitenkin hieman parempia, joten  

tästä voidaan päätellä, että digitaalinen ohjausmenetelmä on tehokas ja soveltuu myös 

iäkkäiden potilaiden ohjaukseen. Tutkimus osoitti, että on mahdollista parantaa krooni-

sesti sairaiden hoitoon sitoutumista kehittämällä uusia aikaa säästäviä menetelmiä 

uutta kehittyvää teknologiaa käyttämällä. (Lunnela ym. 2011: 127.) 

4 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata mitkä tekijät mahdollistavat potilaan 

hyvän hoidon kokemuksen, kun ohjauksessa hyödynnetään digitaalisen teknologian 

menetelmiä ja välineitä sekä kuvata mitkä tekijät estävät potilaan hyvän hoidon koke-

muksen, kun ohjauksessa hyödynnetään digitaalisen teknologian menetelmiä ja väli-

neitä. Tavoitteena on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmää soveltaen tuottaa 

tietoa Metropolian opinnäytetyö hankkeelle Tulevaisuuden hoitotyö ja eettinen osaami-

nen Digi-Sote- ympäristössä sekä lisätä opinnäytetyön tekijöiden omaa ymmärrystä 

aiheesta. 

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Mitkä tekijät mahdollistavat potilaan hyvän hoidon kokemuksen, kun ohjauksessa 

hyödynnetään digitaalisen teknologian menetelmiä ja välineitä? 

2. Mitkä tekijät estävät potilaan hyvän hoidon kokemuksen, kun ohjauksessa hyödynne-

tään digitaalisen teknologian menetelmiä ja välineitä?  
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5 Opinnäytetyön toteutus kirjallisuuskatsauksena 

 

5.1 Kirjallisuuskatsaus 

 

Kirjallisuuskatsaus menetelmänä mahdollistaa kokonaiskuvan luomisen tutkittavasta 

aihealueesta (Suhonen – Axelin – Stolt 2015: 7). Se on objektiivinen yhteenveto aihee-

seen liittyvästä tutkimuksesta, joka kerää tietoa aiheesta monista eri lähteistä (Cronin – 

Ryan – Coughlan:  2008).  Erityyppisiä kirjallisuuskatsauksia voidaan tehdä erilaisiin 

tarkoituksiin. Tyypit voidaan jakaa kuvaileviin katsauksiin, systemaattisiin katsauksiin 

sekä kolmanteen katsaustyyppiin, johon voidaan lukea määrällinen meta-analyysi ja 

laadullinen meta-synteesi. (Suhonen – Axelin – Stolt 2015: 8.) Onnistunut kirjallisuus-

katsaus tuo julki tutkimuksen tekijän ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä sekä ilmiön tut-

kimustraditioista. Hyvä kirjallisuuskatsaus ei rakennu yksittäisten tutkimusten vaan kä-

sitteiden varaan. Käytännössä kirjallisuuskatsauksessa painotetaan mitä ilmiöstä tiede-

tään ja miten tieto on tuotettu. (Kylmä – Juvakka 2007: 46.) 

 

5.2  Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

 

Opinnäytetyössämme tutkimusmenetelmänä sovellettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsaus-

ta. Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta voidaan kutsua yleiskatsaukseksi, jossa ei ole täs-

mällisiä sääntöjä. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka 

on metodisesti kevyin katsausmuoto. Se kuvailee tietyn ilmiön tutkimusta tarkastellen 

julkaistuja tieteellisiä tutkimuksia, jossa painotetaan vertaisarvioitujen tutkimusten tar-

kastelua. (Salmi 2011: 6 – 7, Suhonen – Axelin – Stolt 2015: 9.) 

 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus voidaan jäsentää neljään vaiheeseen, joita ovat 1) tutki-

muskysymyksen muodostaminen, 2) aineiston valitseminen, 3) kuvailun rakentaminen 

ja 4) tuotetun tuloksen tarkasteleminen. Tutkimusmenetelmän erityispiirteenä on sen 

vaiheiden päällekkäinen eteneminen koko tutkimusprosessin ajan. (Kangasniemi ym. 

2013: 191 – 192.) 

 

Metodin ensimmäinen vaihe on tutkimuskysymyksen tai –ongelman määrittäminen. 

Tutkimuskysymys on tutkimusprosessia ohjaava tekijä. Sopivan laajuisen kysymyksen-

asettelun merkitys korostuu kirjallisuuskatsauksessa. Ennalta valittujen tutkimuskysy-

myksien riittävä rajaus ja selkeys voi antaa mahdollisuuden tarkastella tutkittavaa ilmiö-
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tä syvällisesti tai tutkimuskysymys voi olla laaja, jolloin ilmiötä voi tarkastella monista 

eri näkökulmista.  Tässä vaiheessa on hyvä tehdä alustavia kirjallisuushakuja, jotta 

olemassa olevan kirjallisuuden määrä hahmottuu. Hyvä tutkimuskysymys on riittävän 

fokusoitunut. Tutkijalla ei ole mahdollisuutta käsitellä liian laajalla kysymyksellä löyty-

vää kirjallisuutta ja liian suppealla kysymyksellä ei aineistoa löydy riittävästi. On muis-

tettava, että tutkimuskysymystä voi tarkentaa aineistonhakuprosessin myötä. (Kangas-

niemi ym. 2013: 294 – 295; Niela-Vilen – Kauhanen 2016: 24 – 25.) 

 

Toinen vaihe on kirjallisuushaku ja aineiston valinta. Tutkimuskysymys ohjaa aineiston 

valintaa. Aineiston valinta ja analyysi ovat aineistolähtöistä ja ne tapahtuvat osittain 

samanaikaisesti. Kirjallisuuskatsauksen luotettavuuden kannalta keskeisin vaihe on 

aineiston  hakuprosessi, johon tarvitaan strategia. Hakuprosessissa tapahtuneet vir-

heet johtavat vääristyneisiin johtopäätöksiin. (Niela-Vilen – Kauhanen 2016: 25, Kan-

gasniemi ym. 2013: 295.)  

 

Kuvailun rakentaminen on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen kolmas vaihe. Tässä vai-

heessa tavoitteena on esitettyyn tutkimuskysymykseen vastaaminen laadullisena ku-

vailuna. Valitun aineiston tietoa yhdistetään ja sisältöä analysoidaan kriittisesti. Alkupe-

räistä tietoa muuttamatta rakennetaan uutta jäsentynyttä kokonaisuutta ja tulkintaa. 

(Kangasniemi ym. 2013: 296.) 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tulosten tarkasteleminen sisältää sekä sisällöllisen 

että menetelmällisen pohdinnan, tutkimuksen etiikan sekä luotettavuuden arvioinnin.  

(Kangasniemi 2013: 297.) Menetelmässä eettisyys ja luotettavuus ovat sidoksissa toi-

siinsa. Tutkimuksen luotettavuutta edistävät selkeä tutkimuskysymyksen esittely ja sen 

teoreettinen perustelu, tutkimusmenetelmän selkeä kuvaus, tutkimusprosessin lä-

pinäkyvyys ja johdonmukaisuus. (Kangasniemi 2013: 298.) 

 

5.3 Aineiston haku ja valinta 

 

Alkuperäistutkimukset ovat kirjallisuuskatsauksessa ensisijaisesti käytettävä aineisto. 

Julkaisujen ja sitä kautta katsauksen luotettavuutta nähdään lisäävän ainoastaan ver-

taisarviointiprosessin läpikäyneiden julkaisujen mukaanotto. Kuvailevassa kirjallisuus-

katsauksessa on sallittua käyttää eri tieteenalojen tutkimuksia ja muita kuin tieteellisiä 

artikkeleita, silloin kun tutkimuskysymyksen näkökulmasta se on perusteltua.  ”Har-

maan kirjallisuuden” täysin huomiotta jättäminen voidaan nähdä myös katsauksen 
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heikkoutena. (Niela-Vilen – Kauhanen 2016: 25 – 26, Kangasniemi ym. 2013: 295 – 

296.) 

 

Tässä opinnäytetyössä hakustrategia suunniteltiin ja hakuprosessi kirjattiin muistiin 

niin, että se on myöhemmin toistettavissa. Hakustrategian suunnitteluun kuuluu mu-

kaanotto- ja poissulkukriteerien muodostus jo suunnitteluvaiheen aikana. Näin pyritään 

pienentämään sitä riskiä, että tutkijoiden omat ennakkonäkemykset aiheiseen pääsisi-

vät vaikuttamaan valittuun aineistoon. Nämä kriteerit määrittävät hakutermit, julkaisu-

tyypit, julkaisuajankohdat sekä julkaisun kielen. Kriteerit tulee perustella, koska niillä on 

todennäköisesti vaikutusta tulosten luotettavuuteen. (Coughlan – Cronin 2017: 38.) 

Onnistuneiden kriteerien luominen helpottaa sopivan lähdemateriaalin löytymistä ja 

vähentävät lopputuloksen virheellisyyden ja puutteellisuuden mahdollisuutta.  (Niela-

Vilen – Kauhanen 2016: 26.) 

 

Aiheeseen tutustuminen aloitettiin yleiseltä tasolta Googlen vapaasanahaulla. Hakusa-

noina käytettiin sanoja ”sote-uudistus” ja ”sote-digi”. Aluksi aiheeseen tutustuttiin 

alueuudistus.fi:n, THL:n ja valtioneuvoston sivustojen kautta. Sivustoilta löytyi tausta-

materiaalia, tutkimusraportteja ja linkkejä edelleen uusille sivustoille. Google Scholar-

hakupalvelulla haettiin avainsanojen  ”digitalisation”, ”internet-based” , ”web-based” ja 

”patient education” avulla edelleen vinkkejä kiinnostavista artikkeleista.  Katsauksen 

alkuperäistutkimukset haettiin kansainvälisistä CINAHL-, PubMed ja Ovid Medline- 

tietokannoista sekä kotimaisesta Medic- tietokannasta. CINAHL- ja PubMed-

tietokantahauissa käytettiin ”advanced” hakutoimintoa ja Ovid Medlinessä ”Multi-Field”-

hakutoimintoa. Hakuja täydennettiin manuaalisella haulla. 

 

Koehakujen perusteella havaittiin, että lähdemateriaalia on runsaasti.  Hakukriteerejä 

tarkennettiin, kunnes jäljelle jäi vain kohtuullinen määrä lähemmin tarkasteltavia artik-

keleja. Haut suoritettiin samoilla hakutermeillä sekä CINAHL-, ja PubMed että  Ovid 

Medline tietokantoihin. Kun havaittiin, että PubMed ja Medline tuottivat samoilla haku-

termeillä huomattavasti enemmän tuloksia kuin CINHAL, tuli tarpeen rajoittaa hakuja 

PubMed:iin ja Medlineen edelleen lisää. Havaittiin että lisäämällä sana ”intervention” ja 

kohdentamalla hakua vain otsikkoon ja tiivistelmään saatiin  tulosjoukkoa rajattua koh-

tuullisen kokoiseksi. Ensimmäinen hakukierros tehtiin tammi – maaliskuussa opinnäy-

tetyön suunnitelmavaiheessa. Elokuussa 2018 varsinainen toteutus aloitettiin tekemällä 

haut tarkennetuilla rajauksilla uudelleen.  

 



14 

  

Tiedonhauille tehtiin mukaanottokriteerit, joiden perusteella opinnäytetyöhön haettiin 

vain vertaisarvioituja artikkeleja empiirisistä tutkimuksista, jotka käsittelevät digitaalista 

potilasohjausta. Artikkelien julkaisuvuosi tuli olla ajanjaksolla 2011 – 2018, kielen tuli 

olla suomi, ruotsi tai englanti.  Opinnäytetyöhön haluttiin etsiä tuoretta tutkittua tietoa, 

joka vastaisi opinnäytetyön tutkimuskysymysasettelua. 

 

Taulukko 1. Aineiston mukaanotto- ja poissulkukriteerit 

Mukaanottokriteerit 

• Artikkeli on tieteellinen julkaisu (research article) 

• Artikkeli on empiirinen tutkimus 

• Artikkelin julkaisuajankohta on aikavälillä 2011 – 2018  

• Artikkelin kieli on suomi, ruotsi tai englanti 

• Artikkeli käsittelee digitaalista potilasohjausta 

• Artikkelin tutkimuksen tulee vastata opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin 

Poissulkukriteerit 

• Artikkeli ei ole tieteellinen julkaisu 

• Artikkeli ei ole empiirinen tutkimus 

• Artikkeli on julkaistu ennen vuotta 2011  

• Artikkelin kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti 

• Artikkeli käsittelee  perinteistä face-to-face potilasohjausta 

• Artikkelin tutkimus ei vastaa opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin 

 

Hakuprosessi hakutermeineen on raportoitu opinnäytetyön lopussa olevassa liitteessä. 

(Liite1).  

 

 Hakujen tuloksena valittuun aineistoon hyväksyttiin 15 tutkimusartikkelia. 

 

Taulukko 2. Tutkimusaineisto 

 Tutkimusartikkelin otsikko Artikkelin 
julkaisuvuosi 

Maa 

1. Exploring the experience of using a web-based cardi-
ac rehabilitation programme in a primary care angina 
population: a qualitative study. 

2014 Iso-Britannia 

2. Feasibility of an eHealth application “OncoKompas” to 
improve 
personalized survivorship cancer care. 

2016 Alankomaat 

3. Nutritional Online Information for Cancer Patients: a 
Randomized Trial of an Internet Communication Plus 
Social Media Intervention. 

2016 Italia 

4. Evaluation of a patient information website for child-
hood cancer survivors. 

2013 Alankomaat 
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5. Dropout From an eHealth Intervention for Adults With 
Type 2 Diabetes: A Qualitative Study. 

2017 Norja 

6. Can an internet-based program for the prevention and 
early intervention in eating disorders facilitate access 
to conventional professional healthcare? 

2016 Saksa 

7. Webcam consultations for diabetes: findings from four 
years of experience in Newham. 

2017 Iso-Britannia 

8. The role of nurse support within an Internet-delivered 
weight management intervention: A qualitative study. 

2015 Iso-Britannia 

9. Improving Couples' Quality of Life Through  
a Web-Based Prostate Cancer Education Interven-
tion. 

2015 Yhdysvallat 

10. User value and usability of a web-based mindfulness 
intervention for families living with mental health prob-
lems. 

2017 Ruotsi 

11. Early detection and management of symptoms using 
an interactive smartphone application (Interaktor) 
during radiotherapy for prostate cancer 

2016 Ruotsi 

12. Inhaler Training Delivered by Internet-Based Home 
Videoconferencing Improves Technique and Quality 
of Life 

2017 Iso-Britannia 

13. New Zealand nurses’ experience of tele-concultation 
within secondary and tertiary service to provide care 
at a distance 

2016 Uusi-Seelanti 

14. Internetissä toimivan kysymys-vastauspalstan käyttö 
skitsofreniaa sairastavan potilaan hoidossa. 

2011 Suomi 

15. Facilitators and barriers for electronic social support 2016 Suomi 

 

5.4 Aineiston analysointi 

 

Kirjallisuuskatsaukseen valitun aineiston analysointiin sovellettiin analyysimetodina 

sisällönanalyysiä. Metodi soveltuu laadullisiin tutkimuksiin ja on kvalitatiivisten tutki-

musten perusanalyysimenetelmä (Tuomi – Sarajärvi 2018: 103). 

 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin aineistolähtöistä analyysitapaa. Kirjallisuuskatsauk-

seen valittu mahdollisesti hajanainenkin aineisto muodostaa työhön yhden teoreettisen 

kokonaisuuden. Aineistolähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että analyysiyksiköt syntyvät 

tutkimuksen tarkoituksen ja tehtäväksi asettelun mukaan juuri tästä valitusta aineistos-

ta, eivätkä ole etukäteen harkittuja. (Tuomi – Sarajärvi 2018: 108.) Menetelmän tavoit-

teena on tuottaa tutkittavasta aineistosta tietoa tiivistetysti, mutta laajasti (Kankkunen – 

Vehviläinen-Julkunen 2013: 166; Burns  –  Grove 2009: 528). 

 

Analyysiä tukemaan ja raportointia mahdollistamaan valittu alkuperäisaineisto  taulukoi-

tiin analyysikehykseen (Liite 2). Taulukon ensimmäiseen sarakkeeseen on talletettu 

aineistosta julkaisun keskeisiä tietoja: tekijät, ajankohta, paikka sekä  julkaisun nimi. 

Toiseen sarakkeeseen on viety artikkelin otsikko, kolmanteen tutkimuksen tarkoitus ja 
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neljänteen materiaalin keräysmenetelmät ja analyysimenetelmä. Rivin viimeisiin sarak-

keisiin on luetteloitu tutkimuksen keskeiset tulokset opinnäytetyön tutkimuskysymysten 

kannalta.  

Sisällönanalyysi ei etene suoraviivaisesti, koska se ei ole kovin formuloitua ja haastee-

na onkin juuri sen joustavuus ja säännöttömyys (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen. 

2013: 167). 

Aineistolähtöinen laadullisen aineiston sisällönanalyysi voidaan nähdä prosessina, jos-

sa on kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa aineisto redusoidaan eli pelkistetään, 

toisessa klusteroidaan eli ryhmitellään ja kolmannessa abstrahoidaan eli luodaan teo-

reettiset käsitteet. (Tuomi – Sarajärvi 2018: 122.) Toiset tutkijat jakavat vaiheet kahteen 

niin, että ensimmäinen on analyysivaihe ja toinen tulkintavaihe. Ensimmäisessä vai-

heessa aineisto puretaan osiin ja toisessa vaiheessa aineisto tulkitaan ja siitä muodos-

tetaan uusia synteesejä. (Kylmä – Juvakka 2007: 113.) 

 

Aineiston analysointi aloitetaan analyysiyksikköjen etsimisellä esittämällä tutkimusky-

symys taulukoiduille alkuperäistutkimusten keskeisille väittämille. Analyysiyksikkö voi 

olla sana, lause, ilmaisu tai ajatuskokonaisuus. (Kyngäs – Elo – Pölkki – Kääriäinen –  

Kanste 2010: 143.) Tämän jälkeen analyysiyksiköiksi löydetyt ilmaisut pelkistetään, 

jotta aineisto olisi helpompi käsitellä ja jaotella edelleen (Burns  –  Grove 2009: 521).  

Saman kaltaiset pelkistetyt ilmaisut ryhmitellään ja samaa tarkoittavat yhdistetään ala-

luokiksi (Burns  –  Grove 2009: 526).  Luokittelua jatketaan mahdollisimman pitkälle 

yhdistelemällä alaluokkia yläluokiksi ja edelleen pääluokiksi. Luokat nimetään sisältöä 

kuvaavasti. (Tuomi – Sarajärvi 2018: 125.) 

 

Analyysissä muodostettu malli, käsitejärjestelmä, käsitekartta tai kategoriat raportoi-

daan tutkimuksen tuloksena. Menetelmä on haasteellinen. Pelkistämisen ja kategorioi-

den muodostuksen tulisi onnistua niin, että ne kuvaavat tutkittavaa ilmiötä luontevasti. 

(Kyngäs – Vanhanen 1999: 10).   Analyysin tuloksessa näkyy keskeneräisyys, jos tutki-

ja ei ole onnistunut aineiston abstrahoinnissa tai hän on yhdistänyt liikaa erilaisia asioi-

ta. Toisaalta puutteet ryhmittelyssä näkyvät myös kategorioiden runsautena ja jos ai-

neiston abstrahointi jää kesken tuloksessa näkyy toisiaan poissulkemattomia kategori-

oita.  (Kyngäs – Vanhanen 1999: 11.)  
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Tässä opinnäytetyössä tutkimuskysymykset ohjasivat alkuperäisilmaisujen löytymistä 

artikkeleista. Löydetyt alkuperäisilmaukset kerättiin taulukkoon ja ne nimettiin yksilöiväl-

lä tunnuksella, jonka avulla analyysiä pystyi helpommin seuraamaan. Yksilöivän tun-

nuksen ensimmäinen merkki, kertoi kumpaan tutkimuskysymykseen alkuperäinen il-

maisu vastasi. A kertoi kyseisen ilmaisun liittyvän ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

ja B kertoi ilmaisun liittyvän toiseen tutkimuskysymykseen. Toinen merkki viittasi ilmai-

sun lähdeartikkelinumeroon, jotka olimme numeroineet 1 –  15 kuten taulukossa 2 on 

esitetty. Viimeinen merkki  oli artikkelikohtainen  alkuperäisilmaisun järjestysnumero.  

 

Opinnäytetyössämme sovelletun aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen on 

havainnollistettu esimerkin avulla taulukoissa 3 ja 4.  

 

Taulukko 3. Esimerkki alaluokkien muodostumisesta 

Alkuperäisilmaus/ 
käännös 

Analyysiyksikkö Pelkistys Ryhmittely Alaluokka 

“Well I didn't exercise 
at all the past couple of 
years. With this pro-
gramme I've had to 
force myself to do the 
half an 
hour walk and now I've 
just started taking 
Zumba classes which 
is an hour every week 
which I would have 
never done before"  
”En treenannut lain-
kaan parina viime vuo-
tena. Tämä ohjelman 
myötä minun oli pako-
tettava itseni puolen 
tunnin kävelylle, ja nyt 
olen juuri alkanut käy-
dä joka viikko Zumbas-
sa, mitä en koskaan 
olisi ennen tehnyt.” 

”Alkoi kävellä 
säännöllisesti ja 
osallistua viikoit-
tain Zumba-
tunneille.” 
 

A1.1. 
Säännöllisen 
liikunnan aloit-
taminen 

Potilaan aktii-
visuus lisään-
tyy 
 

Vahvistaa 
potilaan 
itsehoitoa 

I feel, I know I've lost 
weight, I can feel I've 
lost weight, it's helped 
my breathing and I do 
feel healthier.” 
“Minusta tuntuu, tie-
dän, että olen laihtunut, 
voin tuntea, että olen 
laihtunut, se on helpot-
tanut hengitystäni ja 
tunnen itseni terveem-
mäksi.” 

”Painon putoa-
minen on helpot-
tanut hengittä-
mistä.” 

A1.4. Hengi-
tyksen helpot-
tuminen 

 

Oireiden hel-
pottuminen 

Hyvinvoinnin 
lisääntyminen 
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Taulukko 4. Esimerkki yläluokkien muodostumisesta 

 Pelkistetty ilmaisu Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Säännöllisen liikunnan aloitta-
minen, Harjoittelutehon lisää-
minen oli mahdollista, Harjoit-
telupäiväkirjanpitäminen lisäsi 
motivaatiota 
A1.1/A1.2/A.1.3 

Vahvistaa potilaan itsehoitoa Terveyshyöty 
 

Tekijät , jotka 
vaikuttavat 
potilaan ko-
kemukseen 
hyvästä hoi-
dosta 

Hengityksen helpottuminen, 
Rauhallisempi olo, Kehon rau-
hoittuminen, Tunne-elämän 
ongelmat vähenevät, Vähem-
män fyysisiä oireita, Elämän-
laadun paraneminen, Ahdis-
tuksen väheneminen 
,Vähemmän fyysisiä oireita, 
Paremmin ajoitettu hoito  ja 
kotiutus, Helpommin tehtävä 
hoidontarpeen arviointi , poti-
laan stressi vähenee 
A1.4/A10.3/A10.4/A11.1/A11.2 
/A11.3/A12.2/ A12.9 A13.1/ 
A13.2/A13.3 

Hyvinvoinnin lisääntyminen 

 

Analyysiyksikköjä ja pelkistyksiä ensimmäiseen tutkimuskysymykseen  muodostui 73 ja 

toiseen tutkimuskysymykseen 57. Pelkistetyt ilmaisut ryhmiteltiin, jolloin samaa ilmiötä 

kuvaavat ilmaisut oli mahdollista löytää ja yhdistää. Tämän jälkeen pelkistettyjen ilmai-

sujen asiakokonaisuuksille muodostettiin alaluokat, joita ensimmäiseen tutkimuskysy-

mykseen muodostui 17 ja toiseen tutkimuskysymykseen 14. Viimeisessä sisällönana-

lyysin vaiheessa alaluokkia edelleen ryhmiteltiin ja muodostettiin yläluokkia samaa il-

miötä kuvaavista alakategorioista. Yläluokkia syntyi ensimmäiseen tutkimuskysymyk-

seen kuusi  ja toiseen tutkimuskysymykseen viisi. Analyysiprosessin tuloksena muo-

dostui yksi pääluokka, joka kuvasi tekijöitä, jotka vaikuttavat potilaan kokemukseen 

hyvästä hoidosta. Opinnäytetyön loppuun on liitetty laajempi esimerkki  alaluokkien 

muodostumisesta (Liite 3).  Yläluokkien muodostuminen on kuvattu liitteessä 4. 

6 Tulokset 

 

Opinnäytetyön kirjallisuuskatsaukseen valitusta aineistosta nousi esiin tekijöitä, jotka 

vaikuttavat potilaan kokemukseen digitaalisesta potilasohjauksesta. Kokemukseen 

siitä, vastaako saatu palvelu potilaan tarvetta ja tunteeseen siitä, onko saatu palvelu 

hyvää vaikuttavat saadut terveyshyödyt, palvelun yksilöllisyys ja joustavuus, saadun 

informaation määrä ja laatu, ja mahdollisuus yhteydenpitoon terveydenhuollon ammat-

tihenkilöstön kanssa. Yhteydenpidossa vuorovaikutuksen ja kohtaamisen onnistuminen 
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on keskeistä sille, että potilas voi tuntea saaneensa hyvää hoitoa. Digitaalisesti tuote-

tuissa palveluissa kaikkea edellistä mahdollistaa teknologian toimivuus. 

 

6.1 Palvelusta saatu terveyshyöty 

 

Potilaiden vaivojen parantuminen tai oireiden lievittyminen eli  potilaan saama terveys-

hyöty hoidosta antoi potilaalle tyytyväisyyden tunnetta. Hyvinvoinnin lisääntyminen ja 

voimaantuminen lisäsi potilaan hallinnan tunnetta. Kun potilaat kokivat fyysisiä tai 

psyykkisiä positiivisia muutoksia olotilassaan heidän kokemuksensa hoidon vaikutta-

vuudesta parani ja heidän tyytyväisyytensä lisääntyi. (Sundberg – Blomberg – Hälle-

berg – Langius-Eklöf 2016; Stjernswärd – Hansson 2016; Thomas ym. 2017; Yli-Uotila 

–  Kaunonen –  Pylkkänen –  Suominen 2015.)  Sydänpotilaiden kuntoutusohjelman 

käyttäjät kokivat konkreettisia positiivisia muutoksia voinnissaan, kun stressin tunne 

väheni, verenpaine aleni, paino laski, hengitys helpottui ja olo tuntui terveemmältä.  

“Minusta tuntuu, tiedän, että olen laihtunut, voin tuntea, että olen laihtunut, se on hel-

pottanut hengitystäni ja tunnen itseni terveemmäksi.”  (Devi – Powell – Singh 2014.) 

 

6.2 Joustavuus ja yksilöllisyys 

 

Potilaat arvostavat palveluissa asiakaslähtöisyyttä. Heidän yksilöllisten tarpeiden ja  

henkilökohtaisten valintojen mahdollisuus sekä aikataulujen tai toiveiden huomiointi 

lisäsi tyytyväisyyttä. Tyytymättömyyttä aiheutti, jos palvelun anti tuntui olevan täysin 

yleisellä tasolla tai palvelun sisältöä ei koettu sopivaksi omaan elämäntilanteeseen ja 

omiin tarpeisiin. 

 

Palvelun saannin ajoituksella on tärkeä merkitys. Oikea-aikaisuuden merkitys tulee 

esille esimerkiksi tutkimuksessa, jossa kuvattiin sydänpotilaiden kokemuksia verkko-

pohjaisen kuntoutusohjelman käytöstä. Kaikille kuntoutuksen aloitusaika ei ollut sopiva 

ja sitä  kritisoitiin vahvasti. Moni kuntoutuja koki, että kuntoutusohjelman aloittamishet-

ken olisi pitänyt olla heille sopivampaan vuodenaikaan tai sen aloittamishetki olisi pitä-

nyt paremmin sovittaa heidän oman sairautensa diagnoosin ja hoidon aikatauluun. Ai-

neistossa tämä ilmeni esimerkiksi ilmaisuissa: ”Oli väärä vuoden aika, tarkoitan, että 

jos se olisi ollut tästä 6 viikon päästä, oli niin kauhea keli, kun yritin kävellä jäässä ja 

lumessa ja luoja tietää, että oli kylmä.”, ” Olisi ollut, mitä minä olisin halunnut, jos olisin 

päässyt kuntoutukseen heti stentin laittamisen jälkeen tai vaikka ennen sitä, silloin kun 
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menin sairaalaan ja he sanoivat minulle, että minulla on angina pectoris.”  (Devi ym. 

2014.) 

 

Henkilökohtaisuus – tieto ja tunne, että tämä on tehty juuri minulle – herättää ihmisessä 

tyytyväisyyden tunteen.  Sydänkuntoutustutkimukseen osallistujat arvostivat henkilö-

kohtaisesti asetettuja tavoitteita sekä yksilöllisesti räätälöityjä harjoitteita. ”Olen nautti-

nut ohjelman käyttämisestä, koska se on suoraan minuun yhteydessä. Mielestäni tieto, 

joka on tehty juuri minulle on hyvää. ” (Devi ym. 2014.) Hollantilaisessa  tutkimuksessa 

arvioitiin pään ja kaulan alueen syövästä selviytyneille tarkoitetun itsearviointipalvelun 

käytettävyyttä ja soveltuvuutta. Tutkimukseen osallistujat olivat kiinnostuneita heille 

henkilökohtaisesti annetuista toimintaehdotuksista, mutta esittivät tyytymättömyytensä, 

kun tuloksia ei koettu omaan tilanteeseen sopiviksi. (Duman ym. 2016.) Interaktor on 

mHealth palvelu sädehoitoa saaville eturauhassyöpäpotilaille oireiden hallintaan. Ruot-

salainen tutkimus osoitti miten yksilöllinen reagointi potilaiden raportoimiin oireisiin te-

hosi ja tutkimusryhmällä oli hoitojen lopussa pienempi oiretaakka ja huomattavasti vä-

hemmän hoidon aiheuttamia haittavaikutuksia kuin kontrolliryhmällä. (Sundberg ym. 

2016.) 

 

Norjalaisessa tutkimuksessa tutkittiin syitä, miksi osallistujat keskeyttivät sähköisen 

terveyspalvelun käytön. Tutkimuksen mukaan  palvelun sisältö oli syynä keskeytyksiin 

silloin, kun sisältö ei vastannut käyttäjien odotuksia ja tarpeita. (Lie –  Karlse – Oord – 

Graue 2017.)   

 

Tutkimuksissa tuli esiin runsaasti esimerkkejä siitä, miten arjen pienet helpotukset li-

säävät asiakkaan tyytyväisyyden tunnetta. Sydänkuntoutusohjelman käyttäjät kokivat 

positiivisena eHealth-palvelun tuoman mahdollisuuden tehdä harjoituksia ilman aika- ja 

paikkariippuvaisuuksia.  (Devi ym. 2014.) Diabetespotilaiden videokonferensseja hyö-

dyntävässä konsultaatiossa palvelun joustavuuden arvostus korostui. Potilaat kokivat 

positiivisina matkustamisesta ja pysäköinnistä säästyneet kustannukset.  Koska kon-

sultaatiot pystyttiin hoitamaan lounastunneilla, kokouksien tai luentojen välillä, kotona, 

matkustettaessa tai lomalla, potilaat kokivat videokonferenssien säästävän heiltä aikaa 

ja lisäävän suuresti joustavuutta arkeen. Moni piti siitä, ettei ohjauksen vuoksi tarvinnut 

lähteä pois kotoaan. Yksi osallistuja kertoi:  ”Olet oman kotisi mukavuudessa. Joskus 

sairaalassa tuntui, että lääkäri määrää ja ettet tahdo haaskata heidän aikaansa. Kun 

olet vapautuneena kotonasi, mennään sinun ehdoillasi. ” (Morris ym. 2017.) Samankal-

taisia havaintoja oli myös toisessa videokonferenssimenetelmää hyödyntävän ohjauk-
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sen tutkimuksessa. Inhalaattorin käytön neuvontaan osallistujat toivat myös esiin ajan 

ja matkakulujen säästön tuoman positiivisen kokemuksen. (Thomas ym. 2017.)  

 

6.3 Tiedon saanti  

 

Sähköisistä palveluista haetaan tietoa. Joillekin ihmiselle se voi olla jopa ainut keino 

saada informaatiota heille itselleen vaikeasta  asiasta. Tiedon määrällä, laadulla ja sen 

esitystavalla on myös merkitystä.  

 

Nuorille suunnattu syömishäiriöiden ennaltaehkäisyyn kehitetty sivusto, tarjosi mahdol-

lisuuden saada tietoa niille, jotka eivät muuta kautta kehdanneet tai pystyneet sitä 

hankkimaan. Aineistossa tämä näkyi nuorten ilmauksina:  ”En haluaisi kenenkään tie-

tävän siitä ”, ”Se olisi noloa” ja ”Pelkäisin, että minut leimattaisiin sairaaksi tai häiriyty-

neeksi”  (Moessner – Minarki – Özer – Bauer 2016.) Myös skitsofreniaa sairastaville 

tarkoitetun kysymys-vastauspalstaa koskevassa tutkimuksessa tuli esiin se, että inter-

net ja nimettömyys mahdollistaa tiedonsaannin myös sellaisille henkilöille, jotka muuten 

eivät olisi käyttäneet mielenterveyspalveluja (Välimäki ym. 2011). 

 

OncoKompas on syövästä selviytyneille tarkoitettu sähköinen terveyspalvelu itsehoi-

toon ja tiedonsaantiin, jonka käytettävyyttä ja soveltuvuutta tutkimuksessa arvioitiin. 

Vaikka suurin osa käyttäjistä arvosti palvelun informatiivista luonnetta ja koki ohjeiden 

määrän olevan sopivan, osa käyttäjistä kuitenkin koki tarjotun tietomäärän liian suurek-

si. (Duma-Lubberding ym. 2016.)  Hollantilaisessa tutkimuksessa arvioitiin kansallisen 

sivuston sisältöä lapsena syövän sairastaneiden hoitojen myöhäisistä vaikutuksista. 

Tarjotun tiedon tulee myös olla ajan tasalla ja palvelusivuston hakurakenteen tulee 

mahdollistaa nopea tiedon saanti. Tässä tutkimuksessa käyttäjät raportoivat kaipaa-

vansa yksityiskohtaisempaa ja näyttöön perustuvaa tietoa sekä lisätietoja eräiltä osa-

alueilta. Osa käyttäjistä koki, että tekstiä oli valtavasti ja he toivoivat kuvia ja videoita 

selkeyttämään kokonaisuutta.  (Knijnenburg ym. 2012.) Myös italialaisessa tutkimuk-

sessa syöpäpotilaille suunnatun ravitsemussivuston käyttäjät toivoivat palveluun yksi-

tyiskohtaisempaa tietoa (Gnagnarella ym. 2016). 
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6.4 Nopea yhteydenpitomahdollisuus 

 

Monissa kirjallisuuskatsaukseen valituissa artikkeleissa tuli esiin se, miten tärkeänä 

potilaat pitivät yhteydenpitomahdollisuutta terveydenhuollon ammattihenkilökuntaan. 

Koettiin tärkeäksi saada kysyä silloin, kun kysymisen tarve tuli ja vastauksia tarvittiin 

myös nopealla aikataululla. Yhtälailla vuorovaikutuksen puute huomioitiin ja vuorovai-

kutusta toivottiin lisää osassa palveluja. Sydänpotilailla oli internet-

kuntoutusohjelmassa mahdollisuus hoitajan neuvoihin ja tukeen sähköpostin ja chat-

palvelun kautta. Yhteydenpitomahdollisuus auttoi lisäämään yleistä hyvinvointia, ahdis-

tuneisuus lievittyi ja väärinkäsitykset sairauden suhteen vähenivät. (Devi ym. 2014.)  

Viestipalvelun kautta myös eturauhassyöpäpotilaat saivat tukea juuri silloin kun he sitä 

tarvitsivat (Sundberg 2017). Diabetesta sairastavilla videokonferenssikonsultaatiota 

saaneilla potilailla oli myös mahdollista ottaa hoitajaan yhteys nopeilla sähköisillä ka-

navilla. Tämä mahdollisuus toi potilaille tunteen toimivasta turvaverkosta. Tutkimuk-

seen osallistujat olivat ilmaisseet asian näin:  

”Mielestäni diabeteksen kanssa on nopeus tärkeää, yleensä kun haluat tietää jotain, 

haluat tietää heti tai muutamassa tunnissa.” ja ”Se on iso turvaverkko, kun tiedät, että 

jos sinulla on ongelma, voit vaan katsoa onko hoitajan linjoilla ja kun on - niin voi äkkiä 

soittaa hänelle tai Skypettää.” (Morris ym. 2017.) Syöpäpotilaille ravitsemusasioihin 

räätälöidyn internetsivuston käyttäjät toivoivat toimivampaa mahdollisuutta yhteydenpi-

toon asiantuntijoiden kanssa (Gnaganrella ym. 2015).  Potilaat, jotka olivat tottuneet 

kirjalliseen ja sähköiseen viestintään arvostivat sitä ajan ja resurssien säästöä, joka 

sähköisellä yhteydenpidolla hoitajaan ja lääkäriin syntyi. Kaikkia ei sähköinen viestintä 

tyydyttänyt ja yhteydenpitomahdollisuuksien rajallisuus koettiin myös syyksi keskeyttää 

eHealth palvelun käyttö. (Lie ym. 2017. ) 

 

6.5 Vuorovaikutus ja kohtaaminen 

 

Tutkimuksista kävi ilmi, että vaikka potilaan tiedon saanti on kunnossa ja  on olemassa 

mahdollisuus saada vastauksia esitettyihin kysymyksiin – silti on myös tunne vuorovai-

kutuksesta ja kohtaamisesta  tärkeää.  Havaittiin myös, että joillekin henkilökohtainen 

tapaaminen terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa on helpompi ja motivoivampi 

tapa kommunikoida kuin kirjoittaa sähköisiä viestejä. Toisille taas kasvokkain kohtaa-

misen puuttuminen aiheutti jopa sähköisen palvelun käytöstä luopumista.  “Kaipaan 

istua alas, nähdä ja puhua toisen kanssa. En niin välitä sähköisestä viestinnästä. Halu-

an todella istua alas ja nähdä henkilön, jolle puhun. En niin välitä sähköisestä viestin-
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nästä.“ (Lie ym. 2017.)  Vuorovaikutuksen liian vähäistä määrää kritisoivat myös osal-

listujat  italialaisessa tutkimuksessa syöpäpotilaiden ravitsemussivuston käytöstä 

(Gnagnarella ym.  2016).  Renouf, Bradury, Yardley ja Little tutkivat sairaanhoitajan 

antamaa tukea internetin välityksellä toteutetussa painonhallinta interventiossa. Tässä 

tutkimuksessa osa potilaista oli sitä mieltä, että tietokoneelta luetut neuvot ja ohjeet 

eivät olleet vaikuttavia,  vaan he olisivat kokeneet merkityksellisemmäksi saada ohjaus-

ta henkilökohtaisesti. Vuorovaikutus hoitajan kanssa koettiin tärkeäksi ja hoitajan kan-

nustava asenne lisäsi halua jatkaa interventiota.  (Renouf – Bradury – Yardley – Little 

2015). 

 

Vaikka useassa tutkimuksessa kävi ilmi, että verkossa tapahtuneiden yhteydenottojen 

pituus oli selkeästi lyhyempi kuin kasvokkain tapahtuneiden keskusteluiden pituus, osa 

koki silti sähköisen viestinnän paremmaksi. Sen tehokkuutta ja resurssien säästöä ar-

vostettiin. Toisille oli merkityksellistä se, että pystyivät rauhassa harkitsemaan ja ajatte-

lemaan sähköisen viestin sisältöä. “Tiedot, joita voit antaa terveydentilastasi ovat paljon 

perustellumpia ja parempia internetin kautta annettuna, kun istut ja mietit lävitse mitä 

vastaat ja kuinka pitää vastata toisin kuin lääkärin vastaanotolla. “ (Lie ym. 2017.) Web-

konsultaatiot saivat kiitosta siitä, että menetelmällä myös ei-verbaaliset viestit välittyi-

vät.  Jotkut kokivat videokonferenssitekniikalla toteutetut tapaamiset aivan yhtä laaduk-

kaiksi kuin henkilökohtaiset tapaamiset. Osalle vieras sairaala- tai terveyskeskusympä-

ristö aiheutti stressiä ja ahdistusta ja oman kodin rauha toi web-konsultaatioon miellyt-

tävyyttä. (Morris ym. 2017; Thomas ym. 2017; Wright –  Honey 2016.) Oli myös henki-

löitä, jotka kokivat web-kameran käytön epämiellyttäväksi ja tilanteita, jossa fyysisen 

läsnäolon puute häiritsi (Morris ym. 2017). 

 

6.6 Teknologian toimivuus 

 

Toimiva teknologia on sähköisten palveluiden perusedellytys. Useissa tutkimuksissa 

kävi ilmi, että tekniikka aiheutti ongelmia. Sivustojen käyttökatkokset, kirjautumison-

gelmat, palomuurihälytykset, sivustojen hitaus ja käyttäjille hankalat tekniset ratkaisut 

ovat ongelmia, jotka aiheuttavat käyttäjien turhautumista ja jopa luopumista sähköisen 

palvelun käytöstä. (Lie ym. 2017.)  Tekniset ongelmat aiheuttivat videokonferenssitek-

niikalla toteutetuissa ohjaustapaamissa häiriöitä, viiveitä ja peruutuksia. Tekniikan ai-

heuttamat haasteet ja haitat  johtuivat epäsopivista laitteista, laite- ja ohjelmistopäivitys-

ten puutteista tai viivästyksistä sekä käyttäjien tietoteknistentaitojen puutteesta. (Tho-

mas ym. 2017; Wright –  Honey 2016.) Yleisesti ottaen tutkitut digitaaliset palvelut oli-
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vat toimivia, helppokäyttöisiä ja tekniikan tuoma jousto sai kiitosta. Teknologian tuomia 

mahdollisuuksia pidettiin myös motivaatiota ja hoitoon sitoutumista lisäävinä tekijöinä. 

(Devi ym. 2014; Moessner ym. 2016; Morris ym. 2017; Song 2015; Stjernswärd ym. 

2017.) Vaikka teknologian toimivuudessa ei olisi sinänsä moitittavaa, koki osa tutki-

mukseen osallistuneista digitaalisen palvelun heille vieraaksi. Osa osallistuneista ei 

ollut halukas käyttämään uuden teknologian menetelmiä, sillä heistä internetpohjainen 

palvelu oli tarkoitettu nuoremmille. ”Minusta se on niin kuin jo sanoin aiemmin, mieles-

täni se  on suunnattu nuoremmille - niille, jotka ovat  keski-ikäisiä, ennemmin kuin 70-

vuotiaille. ” (Devi  ym. 2011.) 

7 Luotettavuus ja eettisyys  

 

Eettisesti hyvän ja luotettavan tutkimuksen edellytyksenä on, että tutkimuksen teossa 

on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman 

tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeen mukaisesti hyvän tieteellisen käytännön 

keskeiset periaatteet vaativat rehellisyyttä ja tarkkuutta tutkimustyön jokaisessa vai-

heessa, tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestävien tiedonhan-

kinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmien soveltamista ja  avoimen ja vastuullisen tiede-

viestinnän toteuttamista tulosten julkistamisessa. Ohjeet edellyttävät muiden tutkijoiden 

tekemän työn kunnioittamista ja heidän julkaisuihinsa asianmukaisesti viittaamista ja 

tutkimuksen kaikissa vaiheissa syntyneiden aineistojen tallentamista tieteelliselle tiedol-

le asetettujen vaatimusten mukaisesti. Vaatimuksiin sisältyy myös tarvittavien tutkimus-

lupien hankinta ja vaaditun eettisen ennakkoarvioinnin laadinta.  (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012.)  

 

Tässä opinnäytetyössä hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen toteutui noudatta-

malla oppilaitoksen ja opinnäytetyön ohjaajan antamaa ohjeistusta. Raportoimme työn 

suunnittelun ja toteutuksen kulun tarkasti. Opettelimme asianmukaisia työskentelytapo-

ja ja tutustuimme käytettäviin menetelmiin. Käytimme tarkkoja lähdeviitteitä, noudatim-

me huolellisuutta ja rehellisyyttä ja pyrimme pohtimaan mahdollisia eettisyyteen ja luo-

tettavuuteen liittyviä haasteita ja uhkia jokaisessa työvaiheessa. Menetelmänä käytetty 

kirjallisuuskatsaus vähensi eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyviä riskejä, koska mei-

dän käyttämämme aineisto muodostui aiemmista tutkimuksista, jolloin alkuperäisiin 

tutkimuksiin osallistuneet henkilöt olivat meille anonyymejä.  Kirjallisuuskatsauksessa 

ei myöskään tutkimusluvista tarvinnut huolehtia. Suurimpana uhkana eettisyyden ja 

luotettavuuden toteutumiselle näimme osaamisemme ja kokemuksemme puutteen.  



25 

  

Saatoimme tahattomasti toimia väärin useissa prosessin eri kohdissa. Tämän riskin 

minimoimiseksi pyrimme hyödyntämään tarjottua ohjausta sekä toimimaan itse mah-

dollisimman vastuullisesti. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan validiteetin ja reliabiliteetin käsitteiden avulla. 

Validiteetin avulla arvioidaan, onko tutkittu juuri sitä ilmiötä, jota oli tarkoitus tutkia. Re-

liabiliteetti tarkoittaa tutkimustulosten toistettavuutta. Käsitteitä kritisoidaan, koska ne 

ovat peräisin määrällisen tutkimuksen puolelta. Laadullisessa tutkimuksessa käyte-

täänkin usein eri tulkintoja sekä erilaisia käännöksiä, jonka vuoksi suomenkielisissä 

laadullisen tutkimuksen oppaissa terminologia hieman vaihtelee. (Tuomi  – Sarajärvi 

2018: 160 – 161.) 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteereitä ovat uskottavuus, siirrettävyys, riippu-

vuus ja vahvistettavuus (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2013: 197).  

 

Uskottavuuteen sisältyy tutkimuksen ja sen tulosten uskottavuus sekä uskottavuuden 

osoittaminen. Tutkimustulosten tulee vastata  tutkimukseen osallistuneiden käsityksiä 

tutkimuskohteesta. (Kylmä – Juvakka 2007: 128.) Uskottavuuden edellytyksenä on 

tutkimustulosten selkeä kuvaus, joista lukija voi ymmärtää miten analyysi on tehty ja 

mitkä ovat sen rajoituksia ja vahvuuksia (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2013: 

198).  Siirrettävyydellä tarkoitetaan tutkimusten tulosten siirrettävyyttä muihin vastaa-

viin tilanteisiin (Kylmä – Juvakka 2007: 129). Riippuvuus viittaa siihen, että tutkimus on 

toteutettu tieteellisen tutkimuksen toteuttamista yleisesti ohjaavilla periaatteilla (Tuomi 

– Sarajärvi 2018: 162). Vahvistettavuus vaatii tutkimuksen kulun kirjaamista, jotta pro-

sessi on seurattavissa. Vahvistettavuutta tukee se, että tulkinta saa tukea toisista tul-

kinnoista, mutta erilaiset tulkinnat voivat myös lisätä ymmärrystä. (Kylmä – Juvakka 

2007: 129.)  

 

Tässä opinnäytetyössä uskottavuutta ja vahvistettavuutta tukee se läpinäkyvyys, jota 

tekijät ovat pyrkineet koko työskentelyn ajan toteuttamaan esimerkiksi tietohakujen ja 

aineistoanalyysin tarkoilla kuvauksilla. Koimme sekä tietojen hakuvaiheen, että analyy-

sivaiheen myös luotettavuuden kannalta haastaviksi. Koska tietohakujen perusteella 

tarkemmin tutkittavaa aineistoa oli valtavasti, omat mieltymykset esimerkiksi tutkimuk-

sen kohdemaan mukaan eivät voineet olla vaikuttamatta siihen, mitkä artikkeleista pää-

tyivät syvällisempään tarkasteluun. Lopullinen aineistomme oli englanninkielistä, yhtä 

suomenkielistä artikkelia lukuun ottamatta. Artikkelien kääntäminen ja ymmärtäminen 
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oli myös vaihe, jossa kielitaitomme rajoitukset kasvattivat väärinymmärrysten riskiä. 

Analyysivaiheessa löydettyjen analyysiyksiköiden pelkistyksissä ja luokituksessa ai-

neiston ja tutkimuskysymykset on kohdannut oma ajattelumme, joka on sairaanhoitaja-

opiskelijan ajattelua. Opinnäytetyömme ohjaaja sanoi, että aineistolähtöisessä analyy-

sissä tutkija antautuu aineistolle. Pyrimme pitämään tämän ohjeen mielessä, mutta 

huomasimme usein objektiivisuuden tilalla omien ennakkokäsitysten pyrkivän kontrol-

loimaan ajattelua ja ottavan vallan. Tämän ymmärtäminen ja sen kanssa kamppailemi-

nen toivoaksemme kuitenkin paransi työmme luotettavuutta. 

8 Pohdinta  

 

Sote-uudistuksen myötä palvelujen lisääntyvä digitalisaatio on välttämätöntä. Paine 

digitalisaation lisäämiseen johtuu osin taloudellisista tekijöistä. Digitalisaation avulla voi 

terveydenhuollon resursseja kohdentaa paremmin. Uudistustarve tulee myös yhteis-

kunnan teknologisesta kehityksestä. Olemme jo tottuneet käyttämään laadukkaita digi-

taalisia palveluita miltei kaikessa asioinnissa. Olisi outoa, jos sosiaali -ja terveydenhuol-

lon palvelut eivät olisi samalla tapaa tavoitettavissa. Paine siis tulee myös ihmisten 

halusta ja tarpeesta saada käyttöön nykyaikaisia palveluja myös sote-alalla. (Kivelä – 

Tiihonen 2014.) 

 

Tietotekniikka ja tietojärjestelmät eivät ole vain välineitä, vaan niihin liittyy monenlaisia 

arvoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon uutta teknologiaa on tarkasteltava ja arvioitava 

useasta eri näkökulmasta. Sähköisten palveluiden kehittämisessä ja käytössä eetti-

syys, turvallisuus, lainsäädäntö ja asiakaslähtöisyys ovat keskeisiä ohjaavia ja määrit-

täviä tekijöitä. (ETENE 2010:21.) Vaikuttava hyvä hoito on tavoitteena riippumatta siitä 

miten paljon digitalisaatio vaikuttaa hoitoketjun eri vaiheissa. 

 

Sosiaali- ja terveyssektorilla toiminnan arvoperustana on asiakaslähtöisyys (Virtanen –

Suoheimo – Lamminmäki – Ahonen – Suokas 2011:18).  Asiakkaan positiivinen tunne 

palveluiden  vastatessa  juuri hänen tarpeitaan lisää asiakkaan motivaatiota ja sitoutu-

mista  palvelu- tai hoitoprosessiin sekä myös sen onnistumista. Tämän kokemuksen 

voi saada  aikaan palvelun joustavuus ja pienikin palvelun sovittaminen asiakkaan yksi-

löllisiin tarpeisiin. (Virtanen ym. 2011: 21.)  

 

Tässä opinnäytetyössä digitalisaatiota sote-uudistuksessa päätettiin käsitellä sairaan-

hoitajalle konkreettisen ja läheisen käsitteen – potilasohjauksen –   kautta. Halusimme 
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tulevina terveydenhuollon ammattilaisina tietää, mitä toimintatavan muutos tässä ta-

pauksessa tarkoittaa potilaan näkökulmasta ja miten edelleen turvataan potilaan ko-

kemus hyvästä hoidosta, vaikka ohjausta toteutetaan perinteisestä poikkeavalla tavalla. 

Halusimme myös ymmärtää mitkä tekijät saattavat toimia esteinä hyvän hoidon koke-

muksen saavuttamiselle digitaalisessa potilasohjauksessa. 

 

Potilaan saama terveyshyöty hoidosta, konkreettisesti näkyvä tai tuntuva parantumi-

nen, oireiden helpottuminen ja kärsimyksen lievittyminen edesauttavat potilaan koke-

musta hyvän hoidon toteutumisesta. Vaikka potilas ei olisi saanut hoidosta terveyshyö-

tyä, ei aineistosta kuitenkaan noussut esiin havaintoja, jotka olisivat ilmaisseet tämän 

seikan estäneen potilaan kokemusta hyvästä hoidosta. Tämä oli mielenkiintoinen tulos. 

Pohdimme, että johtuiko tämä vain aineiston suppeudesta vai onko niin, että potilas voi 

kokea saaneensa hyvää hoitoa myös silloin, kun hoidolla ei ole ollut hyvinvointia lisää-

vää vaikutusta. Potilaan hyvän hoidon kokemukseen liittyy keskeisesti myös potilaan 

oma subjektiivinen tunne siitä, että hänen tarpeensa tulee täytetyksi. Tämä subjektiivi-

nen kokemus voi olla hyvinkin kaukana potilaan diagnoosin mukaisen sairauden hoi-

dosta, sillä erilaisten asioiden tuoma tyytyväisyys ja hyvänolon tunne vaikuttaa potilaan 

kokemukseen. Opinnäytetyössä analysoiduissa tutkimuksissa tulee ilmi, että potilaat 

arvostavat yhteydenpitomahdollisuutta terveydenhuollon ammattihenkilökunnan kanssa 

ja pitävät tärkeänä sitä, että voivat kysyä ja saada vastauksia heti tai hyvin pian tun-

tiessaan tarvitsevansa ammattilaisten tukea. He arvostavat luotettavan, ajantasaisen ja 

riittävän laajan informaation saamista, mutta toisaalta liiallinen tiedon tulva taas aiheut-

taa ahdistumista. Saatu tieto ja osaamisen kasvaminen auttaa potilasta elämänhallin-

nassa ja sitä kautta parantaa hänen elämänlaatuaan.  

 

Digitaalisia yhteydenottotapoja pidettiin toimivina, joissain tilanteissa jopa parempina 

kuin perinteistä kasvokkain kohtaamista, silti harvoin kukaan haluaa kaikissa tilanteissa 

asioida vain sähköisesti.  Potilaan täytyy saada kokea tulleensa kuulluksi ja huomioi-

duksi omana itsenään, siksi aito kohtaaminen myös digitaalisessa ympäristössä on 

tärkeää. Sähköiset palvelut koettiin usein arjen joustoina ja arvokkaana jatkeena perin-

teisille vastaanottotapaamisille. Oli myös tilanteita ja henkilöitä, joille vain sähköinen 

asiointi oli mahdollista esimerkiksi heille henkilökohtaisesti hankalien tai arkaluonteis-

ten aiheiden kohdalla. Potilaiden vaatimukset digitaalisille palveluille olivat korkeita. 

Luotettavia vastauksia haluttiin nopeasti ja tekniikan piti olla helppokäyttöistä ja sen 

toimivuuden piti olla itsestään selvää.   Ilman toimivaa teknologiaa ei digitaalinen palve-
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lu ole mahdollista, vaan sen turvallinen ja kitkaton toimivuus on sähköisten palveluiden 

perusedellytys. 

 

Johtopäätöksinä opinnäytetyön tuottamiin tuloksiin kirjoittajat näkevät, että potilasoh-

jauksen digitalisaatio ei estä potilaan kokemusta hyvästä hoidosta. Teknologia  avaa 

lisää mahdollisuuksia ja tuo palveluita myös sellaisten ihmisryhmien käyttöön, jotka 

eivät niitä ole aiemmin pystyneet hyödyntämään. Aina ei tarvitse hengittää samaa il-

maa ollakseen sosiaalisessa kontaktissa toisen kanssa. Teknologialla ei saa korvata 

ihmisten sosiaalisia kontakteja, mutta sitä voidaan käyttää myös vahvistamaan sosiaa-

lista verkostoa sekä lievittämään yksinäisyyden tunnetta sähköisen kanssakäymisen 

avulla. (ETENE 2010: 8.)  

 

Hyvä potilasohjaus ja kokemus hyvästä hoidosta on digitaalisesti aivan yhtä mahdollis-

ta saavuttaa kuin perinteisellä henkilökohtaisella ohjauksella. On vain osattava kohden-

taa digitaalinen ohjaus oikealle asiakasryhmälle sopivaan palvelutarpeeseen. Potilai-

den tarpeet vaihtelevat yksilöllisesti ja potilaan sairauden mukaan. Asiakassegmen-

toinnin ja palveluntarpeen arvioinnin avulla on mahdollista, että oikea palvelu tavoittaa 

oikean henkilön, oikeaan aikaan. (Uusimaa 2019 2018.)   

 

Sote-uudistus vaatii meiltä kaikilta myös asennemuutosta. Jatkossa ammattilaisen rooli 

muuttuu yhä enemmän opettajasta tukijaksi. Kansalaisen tulee ottaa enemmän vastuu-

ta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan hankkimalla tietoa ja tekemällä enemmän 

itsensä hyväksi. On pyrittävä hyödyntämään teknologian etuja ja minimoimaan haittoja. 

Parhaimmillaan teknologian avulla saavutetaan kaikkien osapuolten etuja ja jopa kus-

tannussäästöjä.  

 

Opinnäytetyössä analysoituihin tutkimuksiin on valikoitunut tosin vain se osa potilaista, 

joilla on kyky ja mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluja.  Pelkästään tutkimuskelpoi-

suuden saavuttamiseksi, piti osanottajilla olla hallussaan tietotekniset perustaidot ja 

yhteydenpidossa käytettävä digitaalinen laite. Digitaalisuus asettaa haasteita ihmisten 

tasavertaisuuden toteutumisessa, kun sosiaalisesti ja teknisesti syrjäytyneiden ryhmä 

ei tavoita uusia palveluja. Suurimmassa syrjäytymisvaarassa ovat ikääntyneet, vähän 

koulutetut, pienituloiset sekä harvaanasutuilla seuduilla asuvat, joilla ei ole tietoliiken-

neyhteyksiä tai joilla yhteydet ovat tehottomat. Myös lastensuojelun asiakkaat ja henki-

löt, joilla on vaikeuksia kognitiivisella tasolla ovat ryhmiä, joilla on tutkimuksissa todettu 

olevan suurempi riski syrjäytyä digiyhteiskunnasta. (Rahikka 2013: 21.) Jokaisella tulisi 
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olla tasa-arvoinen mahdollisuus hyödyntää yhteiskunnan sähköisiä tietopalveluja, jol-

loin saavutettavuus, helppokäyttöisyys ja esteettömyys liittyvät laadukkaaseen palve-

luun.  Digitaalisen terveydenhuollon vaatimia tietoteknisiä taitoja, ei voi edellyttää jokai-

selta kansalaiselta. Aina tulee olla myös palveluja niille, jotka eivät halua tai osaa asioi-

da sähköisesti. Digitaalisuus itsessään ei tuo palveluille lisäarvoa eikä digitaalisuuden 

käyttö saa heikentää palvelujen laatua, sosiaalista kanssakäymistä ja inhimillisiä tekijöi-

tä (ETENE 2010: 21.) 

 

Oliko sattumaa, joka johtui pienestä artikkelimäärästä, mutta tietojärjestelmien turvalli-

suus ei juuri noussut esille. On myös mahdollista, etteivät kaikki sähköisten palveluiden 

käyttäjät edes tiedosta mahdollisia palveluun liittyviä uhkia. Tietoturvallisuuden voi 

määritellä uhkien ymmärtämiseksi ja tiedostamiseksi sekä riittäväksi varautumiseksi. 

Turvallisuudessa yhdistyvät todellisuus, tunne, sietokyky ja kulttuuri. Kaikkiin näihin 

neljään osa-alueeseen on kiinnitettävä huomiota silloin kun turvallisuutta halutaan pa-

rantaa. (Limnell 2016: 83 – 84.)  Tulevaisuudessa digitaalisten palveluiden käytön edel-

leen lisääntyessä, on uhat tuotava käyttäjien tietoon. Uhilla ei kuitenkaan pidä pelotella, 

mutta niiden hallinnassa pitäminen on ensiarvoisen tärkeää. 

 

Sähköisiä palveluita koskeva lainsäädäntö ja tekniseen turvallisuuteen liittyvien asioi-

den huomiointi auttaa jo omalta osalta huolehtimaan siitä, ettei palveluiden käytössä 

synny eettisiä ongelmia, mutta suuri vastuu on edelleen julkisella vallalla ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon henkilökunnalla, jotta eettisesti hyvä hoito toteutuu. 
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tunteihin. Ohjelma 
antoi itseluottamusta 
kävellä nopeammin 
ja tehdä asioita pon-
tevammin. Tavoitteen 
asettelu on hyväksi. 
Harjoittelupäiväkirjan 
täyttäminen on moti-
voivaa. Yksilöllisesti 
räätälöityjä harjoittei-
ta arvostettiin. Yh-
teydenpitomahdolli-
suus terveydenhuol-
lon ammattilaiseen 
auttoi lisäämään 
yleistä hyvinvointia, 
ahdistuneisuus lievit-
tyi ja väärinkäsitykset 
sairauden suhteen 
vähenivät. Jousta-
vuutta suorittaa har-
joituksia haluamassa 
paikassa ja aikana 
arvostettiin. Fyysisiä 
havaintoja olivat 
painon lasku, hengi-
tyksen helpottumi-
nen, terveempi olo ja 
verenpaineen lasku 

Ohjelman ajoitus 
oli väärään vuo-
denaikaan (tal-
vella), jolloin 
kylmä ja märkä 
sää esti harjoit-
teita ulkona. Osa 
koki, jos ohjelma 
olisi saatu käyt-
töön diagnoosin 
tai heti leikkauk-
sen jälkeen, se 
olisi voinut estää 
myöhempiä on-
gelmia. Osa tun-
nusti  ennakko-
luulonsa, että 
heistä web-
kuntoutus on 
tarkoitettu nuo-
remmille, eikä 
ollut halukas 
tekemään elä-
mäntapamuutok-
sia. 
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ennakkoluulonsa, että heistä web-
kuntoutus on tarkoitettu nuorem-
mille, eikä ollut halukas tekemään 
elämäntapamuutoksia. 

 

murehtimisen vähen-
tyessä. 

2 Duman-
Lubberding, 
Sanne – van 
Uden-Kraan, 
Cornelia – Jan-
sen, Femke – 
Witte, Birgit – 
vab der Velden, 
Lilly-Ann – 
Lacko, Martin – 
Cuijpers, Pim – 
Leemans, C 

Rene – Ver-
donck-de 
Leeuw, Irma 
 
Alankomaat 
2015 
 
Support Care 
Cancer (2016) 
24: 2163 - 2171 

Feasibility 
of an 
eHealth 
application 
“On-
coKompas” 
to improve 
personal-
ized survi-
vorship 
cancer care. 
 

Tutkia pään ja 
kaulan alueen  
syövästä selviy-
tyneille tarkoite-
tun e-Health 
itsearviointipal-
velun käytettä-
vyyttä ja sovel-
tuvuutta,  
 

Osanottajille (n=65) tehtiin 
ennen OncoKompas hoi-
toa kysely.  Postinterven-
tio kysely ja sairaanhoita-
jan haastattelu (n=56). 
Kyselytutkimusaineistolle 
tehtiin tilastollista analyy-
siä ja onkologisten sai-
raanhoitajien jäsennellyt 
haastatteluraportit analy-
soitiin temaattisilla ana-
lyyseillä. Tulokset esitet-
tiin kuvailevien tilastojen 
avulla. 

Suurin osa osallistujista (60%) 
olivat  tyytyväisiä palveluun. He 
pystyivät käyttämään sitä ilman 
apua (96%) ja kokivat sen käyttä-
jäystävälliseksi (76 %). Miltei 
kaikki (98%) käyttäjistä vastasivat 
kaikkiin PRO-osuuden kysymyk-
siin. Osa käyttäjistä (21 %) koki 
seksuaalisuuteen liittyvät kysy-
mykset tunkeileviksi. Hämmentä-
viksi (29%) ja vaikeiksi (37%) 
Jumalaan ja uskontoon liittyvät 
kysymykset . Miltei kaikki (94%) 
osallistujista tarkastelivat hyvin-
vointi profiilia palvelun LEARN-
osiossa. Suurimalle osalle (84 %) 
LEARN-osion palaute oli selkeää 
ja ymmärrettävää. Yli puolet 
(61%) arvioi palautteen itselleen 
käyttökelpoiseksi. Suurin osa 
(71%) käyttäjistä koki ACT-
osuuden ohjeiden määrän olleen 
juuri heille sopiva. Käytettävyyttä 
haittaaviksi tekijöiksi havaittiin: 1) 
ohjelma ei huomioinut käyttäjien 
muita sairauksia, 2) liian suuri 
tietomäärä, 3) osa kysymyksistä 
olivat liian vaikeita tai uskontopai-
notteisia, 4) tuloksia ei koettu 
omaan tilanteeseen sopiviksi, 5) 
sairastumisesta oli kulunut jo niin 
kauan, että oireiden kanssa oli 

Palvelu koettiin help-
pokäyttöiseksi ja sen 
informatiivista luon-
netta arvostettiin. 
Palvelun tarjoama 
yleisnäkemys käyttä-
jän henkilökohtaises-
ta tilanteesta ja toi-
mintaehdotukset 
koettiin selkeiksi. 
Palvelun kysymyslo-
makkeet koettiin 
selkeiksi. Monista 
oireista kärsiville 
erittäin sairaille käyt-
täjille palvelu koettiin 
yleisesti hyödyllisek-
si.  

Palvelu ei huo-
mioinut käyttäjien 
muita sairauksia. 
Palvelu tarjosi 
liikaa tietoa. Osa 
kyselyiden ai-
heista olivat vas-
taajille liian vai-
keita (Jumalaan 
ja uskontoon 
liittyvät kysymyk-
set), tai ne koet-
tiin hämmentä-
viksi tai tunkeile-
viksi (seksuaali-
suuteen liittyvät 
kysymykset). 
Tuloksia ei aina  
koettu omaan 
tilanteeseen so-
piviksi. Palvelus-
ta ei enää koettu 
olevan apua, kun 
sairauden kans-
sa oli eletty pit-
kään ja oireisiin 
oli totuttu. 
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opittu elämään, 6) hyvinvointi 
kuvauksen tulokset vaikuttivat 
merkityksettömiltä. Käytettävyyttä 
lisääviksi tekijöiksi koettiin: 1) 
palvelun käyttäjäystävällisyys, 2) 
palvelun informatiivinen luonne, 3) 
selkeän yleisnäkemyksen tarjoa-
minen käyttäjän henkilökohtaises-
ta tilanteesta ja vaihtoehtoisista 
toimintatavoista, 4) kyselylomak-
keiden selkeys, 5) palvelun ylei-
nen hyödyllisyys, 6) palvelun käyt-
tökelpoisuus erittäin sairaille ja 
useista oireista kärsiville. 

3 Gnagnarella, 
Patrizia – 
Misotti, Ales-
sando Maria – 
Santoro, Luigi –   
Akoumianakis, 
Demosthenes – 
Del Campo, 
Laura – De 
Lorenzo, Fran-
cesco – Lom-
bardo,  Clau-
dio– Milolidakis, 
Giannis  – Sul-
livan,  
Richard – 
McVie, John 
Gordon 
 
Italia 2015 

 

Journal of Can-
cer Educuca-

Nutritional 
Online In-
formation 
for Cancer 
Patients: a 
Random-
ized Trial of 
an Internet 
Communi-
cation Plus 
Social Me-
dia Inter-
vention. 

Arvioitiin räätä-
löidyn internet-
sivuston vaikut-
tavuutta syöpä-
potilaiden syö-
mis- ja ravitse-
musongelmis-
sa. Tutkimus-
ryhmän materi-
aali oli interne-
tissä ja vertailu-
ryhmä sai kirjal-
lisena saman 
informaation. 
Tutkittiin: ero-
aako tutkimus-
ryhmän tietä-
myksen tason 
kasvu ravitse-
muksessa kont-
rolliryhmään 
tietämyksen 
tason kasvusta. 

6 kk kestänyt satunnais-
tettu interventiotutkimus. 
Tutkimusryhmä (n= 64) 
sai pääsyn verkkosivustol-
le ja kontrolliryhmä (n= 
61) sai tietosisällön säh-
köpostilla. Kaikki osallistu-
jat täyttivät tutkimuksen 
alussa ja lopussa ravit-
semuskyselyn, elämän-
laatukyselyn ja ahdistu-
neisuuskyselyn. Aineisto 
analysoitiin tilastollisin 
menetelmin. 

Tutkimusryhmän ja kontrolliryh-
män tietämyksen määrän kasvua 
lähtötilanteesta puolen vuoden 
jälkeiseen tilanteeseen arvioitiin 
kyselyillä, joissa selvitettiin osallis-
tujien tietämystä terveistä elämän-
tavoista ja hyvästä ruokavaliosta, 
tietämystä syöpään liittyvistä ra-
vitsemusongelmista ja ruoan kulu-
tustottumuksista. Kummankin 
ryhmän tiedon ja osaamisen mää-
rissä oli kasvua, mutta minkään 
aihealueen kasvuissa ei ollut tilas-
tollisesti merkitsevää eroa ryh-
mien välillä. Yli puolet tutkimuk-
seen osallistuneista (60%) olivat 
tyytyväisiä terveyspalveluun, mut-
ta he toivoivat enemmän vuoro-
vaikutusta ja yksityiskohtaisem-
paa tietoa. Tutkimukseen osallis-
tujat saivat tukea elämän hallin-
taan ja tietoa terveellisistä ruokai-
lutottumuksista. Heidän ravitse-
mus- ja syöpätietous lisääntyi, 

Palvelu antaa tukea 
elämän hallintaan ja 
tietoa terveellisistä 
ruokailutottumuksis-
ta. Ravitsemus- ja 
syöpätietouden li-
sääntyminen. Ruo-
kailutottumusten 
parantuminen. Ahdis-
tuneisuuden vähen-
tyminen ja elämän-
laadun paraneminen. 

Osallistujat toivo-
vat palveluun 
enemmän vuoro-
vaikutusta ja 
yksityiskohtai-
sempaa tietoa 
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tion (2016) 
31:472–480  

ruokailutottumukset paranivat, 
ahdistus väheni ja elämänlaatu 
parani.  

4 Knijnenburg, 
Sebastiaan – 
Kremer, Leon-
tien – Versluys, 
Birgitta – 
Braam, Katja – 
Mud, Minke –
van der Pal, 
Heleen – Ca-
ron, Huib – 
Jaspers, Moni-
que,  
 
Alankomaat 
2012 
 
Support Care 
Cancer (2013) 
21:919–926 

Evaluation 
of a patient 
information 
website for 
childhood 
cancer sur-
vivors 

Tutkimuksessa 
arvioitiin kansal-
lisen sivuston 
sisältöä lapsena 
syövän sairas-
taneiden hoito-
jen myöhäi-
semmistä vai-
kutuksista. Li-
säksi arvioitiin 
verkkosivujen 
käytettävyyteen 
ja sisältötyyty-
väisyyteen vai-
kuttavia tekijöi-
tä.  

Syövästä selviytyneisiin 
lapsiin ja heidän perhei-
siinsä otettiin yhteyttä 
seurantakäynnillä. He 
(lapset n= 55, perheenjä-
senet (n= 43) täyttivät 
verkossa sivustoa koske-
van kyselylomakkeen. 
Käytettävyyttä arvioitiin 
validoidulla kyselyloma-
ketta käyttäen SUS-
menetelmällä. Sisällön 
luokitukseen tehtiin kuusi-
kohtainen asteikko. Ai-
neisto analysoitiin laadul-
lisin menetelmin. 

Osa käyttäjistä (n=22) antoi va-
paamuotoista palautetta. Käytet-
tävyyteen liittyviä ongelmia havait-
tiin: 1) palvelua ei voi käyttää 
tekstistä-puheeksi toiminolla, 2) 
palvelun sisältö ei ollut tulostin 
ystävällisessä muodossa, 3) liial-
lista tekstin määrää arvosteltiin. 
Kuvien ja videoiden lisäämisen 
sivustolle olisi uskottu tuovan 
enemmän selkeyttä kokonaisuu-
teen. 11 käyttäjää kaipasi yksi-
tyiskohtaisempaa ja näyttöön 
perustuvaa tietoa syövän myö-
häisvaikutuksista, lisätietoja hoito-
jen määrän (annoskoko) vaiku-
tuksen suhteesta myöhemmin 
ilmeneviin vaikutuksiin ja uusinta 
tietoa asiasta. Neljän vastaajan 
mielestä sivuston hakurakenteen 

Tutkimuksen mukaan 
käyttäjät olivat tyyty-
väisiä sivuston käy-
tettävyyteen ja sen 
sisältöön, joka oli 
suunnattu heidän 
tietotarpeisiinsa ja 
myös oli helppokäyt-
töinen. 

Sivusto ei ollut 
käytettävissä 
tekstistä-
puheeksi toimin-
nolla eikä sen 
sisältö ollut kirjoi-
tinystävällisessä 
muodossa. Teks-
tiä oli likaa, kai-
vattiin kuvia ja 
videoita lisää-
mään selkeyttä. 
Kaikkien osioiden 
tiedot eivät olleet 
ajan tasalla. Kai-
vattiin yksityis-
kohtaisempaa jo 
enemmän näyt-
töön perustuvaa 
aineistoa. Kaivat-
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olisi pitänyt olla tarkempi ja tiedot 
olivat liian yleisellä tasolla. 
Tutkimuksen mukaan käyttäjät 
olivat tyytyväisiä sivuston käytet-
tävyyteen ja sen sisältöön, joka oli 
suunnattu heidän tietotarpeisiinsa 
ja oli helppokäyttöinen.  

tiin uusinta tietoa 
hoitojen määrän 
vaikutuksesta 
suhteessa myö-
häisvaikutuksiin. 
Sivuston haku-
rakenteen ja 
tietosisällön sa-
nottiin olevan 
liian yleisellä 
tasolla. 

 

5. Lie Silje – 
Karlesen, Bjorg 
– Karlsen Bjorg 
– Oord Ellen 
Renate – 
Graue Marit – 
Oftedal Bjorg   
 
 Norja 2017 
 
Journal of Med-
ical Internet 
Research (J 
MED INTER-
NET RES), 
05/2017; 19(5): 
e187. 

Dropout 
From an e-
Health In-
tervention 
for Adults 
With Type 2 
Diabetes: A 
Qualitative 
Study 

Kuvata syitä 
miksi osallistu-
jat keskeyttivät 
tyypin 2 diabe-
testa sairasta-
ville tarkoitetun 
eHealth inter-
vention.  

Kahdentoista keskeyttä-
neen henkilön puhelin-
haastattelu. Aineisto ana-
lysoitiin kvalitatiivisella 
sisällön analyysillä. 

Keskeyttämisen syynä olivat ko-
kemukset:  
1) tekniikka aiheutti turhatumis-
ta. Vaikka aluksi osallistujat ar-
vostivat resursseja säästävää 
yhteydenpitoa hoitajan kanssa, 
sivuston tekniset virheet ja palve-
luratkaisu koettiin aikaa vieväksi 
ja väsyttäväksi. PDF-tiedostojen 
lataaminen oli hankalaa. Palve-
lussa esiintyi sisäänkirjautumis-
ongelmia, palomuurihälytyksiä 
vanhentuneista varmenteista, 
hitautta ja eivät kaikki sairaanhoi-
tajalle lähetetyt viesti tulleet peril-
le. 
2) sisältö koettiin itselleen vie-
raaksi, merkityksettömäksi tai 
käsittämättömäksi. Sisältö ei 
vastannut käyttäjän odotuksia 
eikä tarpeita.  
3) valittiin muita toimintoja. 
Muut sairaudet, työ ja muut si-
toumukset täyttivät päivän eikä 
aika riitä palvelulle.  

Arvostettiin ajan ja 
resurssien säästöä, 
kun yhteydenpito 
hoitajaan ja lääkäriin 
tapahtui sähköisesti. 
Pidettiin kirjoitettuja 
viestintää suullista 
parempana, koska 
kirjoitetun viestin 
kysymyksiä ja vas-
tauksia on pystynyt 
harkitsemaan pa-
remmin. 

Tekniikan aiheut-
tamasta turhau-
tuminen: sivuston 
tekniset virheet, 
kirjautumison-
gelmat, palomuu-
rihälytykset, si-
vuston hitaus ja 
käyttäjälle hanka-
lat tekniset rat-
kaisut. Sisältö 
koetaan itselleen 
vieraaksi, merki-
tyksettömäksi tai 
käsittämättömäk-
si jos se ei vas-
taa odotuksia ja 
tarpeita. Elämän 
monimuotoiset 
sitoumukset, 
muut sairaudet ja 
vastuut vievät 
ajan. Kasvokkain 
tapahtuva kes-
kustelu koettiin 
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4) koettiin kasvokkain kohtaa-
misten puutetta. Kaivattiin henki-
lökohtaista tapaamista, koettiin 
helpommaksi ja motivoivaksi pu-
hua kasvotusten kuin viestiä kir-
joittamalla 
Toiset kokivat kirjottamisen pa-
remmaksi keinoksi viestiä. Silloin 
kysymysten ja vastausten oletet-
tiin olevan harkitumpia. Sähköi-
seen ja kirjalliseen viestintään 
tottuneet arvostivat sitä aikaa ja 
resursseja säästävänä. 
 

helpommaksi ja 
motivoivammak-
si. 

6. Moessner, 
Markus – Mi-
narik, Carla – 
Özer, Fikret – 
Bauer, Stepha-
nie. 
 
Saksa 2016 
 
Journal of Men-
tal Health, 
 25(5): 441–447  

Can an 
internet-
based pro-
gram for the 
prevention 
and early 
intervention 
in eating 
disorders 
facilitate 
access to 
convention-
al profes-
sional 
healthcare? 

Selvittää, onko 
Internet-
pohjainen syö-
mishäiriöiden 
ennaltaeh-
käisyyn ja var-
haiseen puut-
tumiseen liittyvä 
ohjelma (Pro-
Youth) edistä-
nyt ammatillisen 
hoitoon hakeu-
tumista ja sen 
toteutumista.  

Kolme kuukautta ohjel-
maan rekisteröitymisen 
jälkeen käyttäjiltä (n=453) 
kerättiin tietoa kyselylo-
makkeella. Aineisto ana-
lysoitiin tilastollisin mene-
telmin. 

Osa (9.5%) osallistujista aloitti 
hoidon syömishäiriöongelmaan 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, 
kun osallistuivat tutkimukseen. 
7.8% osallistujista eivät aloitta-
neet hoitoa kolmen kuukauden 
kuluessa, mutta he kertoivat ole-
van aikeissa hakeutua hoitoon. 
Melkein puolet (43.1%) kertoivat, 
että hakeutuvat, jos he sitä tarvit-
sevat. Hoitoon hakeutumisen 
esteenä oli useimmiten (39.5%) 
syynä ettei heidän ongelmansa 
ollut heidän mielestään riittävän 
vakava tai he eivät tienneet minne 
ottaa yhteyttä. 20% osallistujista 
ei hakeutunut hoitoon, koska he 
halunneet kenenkään tietävän 
ongelmasta tai sen olevan liian 
noloa tai he eivät halunneet saa-
da sairaan tai häiriintyneen lei-
maa. Palvelu tarjosi tietoa nuoril-
le, jotka eivät sitä muuta kautta 
kehdanneet tai halunneet hank-

Palvelu tarjosi tietoa 
nuorille, jotka eivät 
sitä muuta kautta 
kehdanneet tai ha-
lunneet hankkia. 
Palvelu madalsi kyn-
nystä avun hakemi-
seen. 

Hoitoon hakeu-
tumisen esteenä 
oli useimmiten 
(39.5%) syynä 
ettei heidän on-
gelmansa ollut 
heidän mieles-
tään riittävän 
vakava tai he 
eivät tienneet 
minne ottaa yh-
teyttä. Myös kus-
tannukset ja pal-
veluiden vähäi-
nen tarjota mai-
nittiin. 20% osal-
listujista ei ha-
keutunut hoitoon, 
koska he halun-
neet kenenkään 
tietävän ongel-
masta tai sen 
olevan liian noloa 
tai he eivät ha-
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kia. Palvelu madalsi kynnystä 
avun hakemiseen. 

lunneet saada 
sairaan tai häi-
riintyneen lei-
maa. 
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7. Morris, Joanne 
– Campbell-
Richards, De-
siree – Wher-
ton, Joseph – 
Sudra, Rita – 
Vijayaraghvan, 
Shanti – Col-
lard, Anna – 
Byrne,Emma – 
O’Shea, Tere-
sa.  
 
Iso-Britannia 
2016 
 
PRACTICAL 
DIABETES 
2017 VOL. 34 
NO. 2 

Webcam 
consulta-
tions for 
diabetes: 
findings 
from four 
years of 
experience 
in Newham. 

Selvittää missä 
määrin ja min-
kälaisissa olo-
suhteissa voi-
daan avohoidon 
diabetespotilail-
le tarjota hel-
posti, kustan-
nustehokkaasti 
videokonfe-
renssitekniikan 
avulla ohjausta 
vastaanotto-
käyntien sijasta.  

Neljän vuoden aikana 
kliinisesti sopiville yli 18-
vuotiaille (n=480) varattiin 
aika web-kamera-
avusteiseen tapaamiseen. 
Tutkimusta varten tietoa 
kerättiin kyselylomakkeel-
la (8n=28) ja puolistruktu-
roiduilla haastatteluilla 
(n=43). Tieto analysoitiin 
kahdella itsenäisellä tutki-
jalla. Läsnäolotietojen 
tilastollinen analyysi teh-
tiin Normal_Poisson mal-
lilla. 

Tutkimuksessa havaittiin, ettei 
tutkimukseen osallistuvilla potilail-
la HbA1c-tasoilla ei tapahtunut 
merkitsevää muutosta. Ohjauksen 
suoritustavalla ei ollut merkitse-
vää vaikutusta potilaan vointiin. 
Verkossa tapahtuneiden keskus-
telujen pituus oli selkeästi lyhy-
empi kuin kasvokkainen tapahtu-
neiden keskustelujen pituus. Poti-
laat kertoivat eduiksi matka- ja 
pysäköintikulujen säästöt, jousta-
vuus ja helpotusta elämään. Mel-
kein kaikki potilaan kertoivat vi-
deokonferenssitapaamisten sääs-
tävän heiltä aikaa ja lisäävän suu-
resti joustavuutta arkeen, kun 
tapaamisen pystyi suorittamaan 
esimerkiksi oppituntien välillä, 
lounastauolla tai kotona, matkus-
tettaessa tai lomalla. Viime hetken 
muistutus mahdollisti osallistumi-
sen unohtuneeseen konsultaati-
oon, kun ei tarvinnut lähteä kotoa 
pidemmälle. Turvaverkko kasvoi, 
kun näki hoitajan olevan linjalla ja 
pystyi tekemään hänelle pikaisen 
kysymyksen. Web kameran käyt-
tömukavuus jakoi mielipiteitä. 
Toiset sanoivat fyysisen läsnäolon 
olevan tärkeää emotionaalisessa 
tuessa ja kokivat läsnäolon puu-
tetta.  

Potilaan rahansäästö 
matka- ja pysäköinti-
kuluissa. Ajan sääs-
tö, vähemmän pois-
saoloja työpaikalta. 
Joustavuutta ja hel-
potusta elämään, kun 
konsultaatio mahtui 
esim. lounasajalle tai 
sen pystyi tekemään 
myös matkustaessa 
tai lomalla. Viime 
hetken muistutus 
mahdollisti osallistu-
misen unohtunee-
seen konsultaatioon, 
kun ei tarvinnut läh-
teä kotoa pidemmäl-
le. Nopeat kysymyk-
set hoitajalle kasvat-
tivat turvaverkkoa. 
Oman kodin rauha ja 
mukavuus. Helppo. 
Myös ei-verbaaliset 
viestit välittyivät ku-
van välityksellä, toi-
sin kuin puhelimessa. 
Hoitajien mielestä 
tekniikan toimiessa 
web-konsultaation 
laatu oli yhtä hyvä 
kuin kasvokkain ta-
pahtuva. 

Osa koki web-
kameran käytön 
epämiellyttäväk-
si, toiset kokivat 
fyysisen läsnä-
olon olevan tar-
peen emotionaa-
lisessa tuessa ja 
kokivat läsnäolon 
puutetta. 

8  Renouf, Sarah 
– Bradury, 
Katherine – 
Yardley, Lucy – 
Little, Paul. 

The role of 
nurse sup-
port within 
an Internet-
delivered 

Selvitettiin poti-
laiden koke-
muksia sai-
raanhoitajan 
antamasta tues-

Potilaat (n=18) saivat joko 
sairaanhoitajan perusoh-
jauksen tai säännöllisen 
ohjauksen (3 tai 7 yhtey-
denottoa). Potilaat haas-

Potilaat kehuivat hoitajan luonnet-
ta ja asennetta: hoitaja oli positii-
vinen ja mukava, vaikka paino ei 
olisi laskenut. Hoitajan rentoa, ei-
arvostelevaa asennetta arvostet-

Potilaat kehuivat 
hoitajan luonnetta ja 
asennetta: hoitaja oli 
positiivinen ja muka-
va, vaikka paino ei 

Osa potilaiden 
mielenpiteistä 
tietokoneelta 
luetut neuvot ja 
ohjeet eivät olleet 
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Iso-Britannia 
2014. 
 
Psychology, 
Health & Medi-
cine, 2015 Vol. 
20, No. 8, 963–
971 
 
 

weight 
manage-
ment inter-
vention: A 
qualitative 
study. 

ta Internetin 
välityksellä 
tehdyssä pai-
nonhallinta 
interventiossa. 

tateltiin ja tieto analysoitiin 
temaattisen analyysin 
avulla. 

tiin. Hoitaja onnistui yksilöllisessä 
potilashuomioinnissa ja potilaat 
kokivat hänet uskottavaksi. Hoita-
jan positiivinen asenne lisäsi ha-
lua jatkaa interventiota. Toiset 
arvostivat hoitajan omaa painon-
pudotuskokemusta. Se sai heidät 
tuntemaan, että hoitaja ymmärsi 
heidän tilanteensa. Osa potilaiden 
mielipiteistä tietokoneelta luetut 
neuvot ja ohjeet eivät olleet vai-
kuttavia, vaan olisi kokenut merki-
tyksellisemmäksi saada ohjausta 
henkilökohtaisesti. 

olisi laskenut. Hoita-
jan rentoa, ei-
arvostelevaa asen-
netta arvostettiin. 
Hoitaja onnistui yksi-
löllisessä potilas-
huomioinnissa ja 
potilaat kokivat hänet 
uskottavaksi. Hoita-
jan positiivinen asen-
ne lisäsi halua jatkaa 
interventiota. Toiset 
arvostivat hoitajan 
omaa painonpudo-
tuskokemusta. Se sai 
heidät tuntemaan, 
että hoitaja ymmärsi 
heidän tilanteensa. 

 

vaikuttavia, vaan 
olisi kokenut 
merkitykselli-
semmäksi saada 
ohjausta henkilö-
kohtaisesti. 

9  Song, Lixin – 
Rini, Christine – 
Deal, Allison – 
Nielsen, mat-
thew – Chang, 
Hao – Kinneer, 
Patty – Teal, 
Randall – 
Johnson, David 
– Dunn, Mary, 
Mark, Barbara 
– Palmer Mary 
 
Yhdysvallat 
2015 
 
03/2015 Oncol-
ogy Nursing 

Improving 
Couples' 
Quality of 
Life 
Through  
a Web-
Based Pros-
tate Cancer 
Education 
Intervention. 

Arvioida uuden 
pariskunnille 
suunnatun web-
pohjaisen Etu-
rauhasyöpä 
opetus terveys-
sovelluksen 
toimivuutta ja 
soveltuvuutta.  

Pariskunnille (n=26) teh-
tiin pre- ja postinterventi-
on kysely sekä puhelin-
haastattelu intervention 
jälkeen. Lisäksi ohjelmis-
ton käyttöä seurattiin au-
tomaattisella kirjautumis-
kertojen ja ohjelmiston 
käyttöön käytetyn ajan 
seurannalla. Puhelinhaas-
tattelun aineisto analysoi-
tiin temaattisen analyysin 
avulla 

 

Sivusto koettiin helppokäyttöisek-
si, sen ulkoasu oli miellyttävä ja 
reagoi nopeasti. Sisältö oli selkeä, 
helposti ymmärrettävä ja laadu-
kas. Sisältö oli merkityksellistä. 
Käyttäjän olivat tyytyväisiä tietosi-
sällön laatuun ja sivusto koettiin 
luotettavaksi. Käyttäjien tietämys 
oireiden hallinnasta kasvoi. Käyt-
täjän tietämys siitä miten syöpä 
vaikuttaa parisuhteeseen kasvoi. 
Kommunikointi liittyen eturauhas-
syöpää koskeviin herkkiin aihei-
siin pariskunnan välillä parani. 
Ohjelmisto ei toiminut aina odote-
tulla tavalla ja käyttäjiä kiusasi 
joissain toiminnoissa liian monien 
klikkausten määrä. 

Sivusto koettiin help-
pokäyttöiseksi, sen 
ulkoasu oli miellyttä-
vä ja reagoin nope-
asti. Sisältö oli sel-
keä, helposti ymmär-
rettävä ja laadukas. 
Sisältö oli merkityk-
sellistä. Käyttäjän 
olivat tyytyväisiä 
tietosisällön laatuun 
ja sivusto koettiin 
luotettavaksi. Käyttä-
jien tietämys oireiden 
hallinnasta kasvoi. 
Käyttäjän tietämys 
siitä miten syöpä 
vaikuttaa parisuhtee-

Ohjelmisto ei 
toiminut aina 
odotetulla tavalla 
ja käyttäjiä kiu-
sasi joissain toi-
minnoissa liian 
monien klikkaus-
ten määrä. 
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Forum Vol 42, 
No. 2 

seen kasvoi. Kom-
munikointi liittyen 
eturauhassyöpää 
koskeviin herkkiin 
aiheisiin pariskunnan 
välillä parani. 

10

. 

Stjernswärd, 
Sigrid – Hans-
son, Lars 

 

Ruotsi, 2016 
 
Health and 
Social Care in 
the Community 
(2017) 
25 (2), 700–709 
 
  

User value 
and usabil-
ity of a web-
based mind-
fulness 
intervention 
for families 
living with 
mental 
health prob-
lems 
 

Tarkoituksena 
oli selvittää 
mielenterveys-
ongelmista 
kärsivien poti-
laiden perheille 
räätälöidyn 
verkkopohjai-
sen mindful-
ness ohjelman 
käyttökokemuk-
sia kahdeksan 
viikon käyttö-
jaksolta. 

Osallistujat pilottitutki-
mukseen löydettiin ilmoit-
tamalla tutkimuksesta 
paikallislehdissä sekä 
verkossa. Sisäänottokri-
teerit täyttäneet osallistu-
jat (n=97) vastasivat pe-
rustason kyselylomakkee-
seen. Suurin osa (n=87) 
vastasi post-interventio-
otantaan ja yli puolet 
(n=57) osallistui kolme 
kuukautta kestäneeseen 
seurantatutkimukseen. 
Tämän jakson jälkeen 
edelleen satunnaisesti 
valittujen ohjelman käyttä-
jiä (n=15) haastateltiin 
puolistrukturoiduilla puhe-
linhaastatteluilla. Laadulli-
set tiedota analysoitiin 
sisällönanalyysillä ja 
kvantitatiiviset tiedot ku-
vaavilla tilastoilla. 

 

Mindfulness ohjelma nähtiin ar-
vokkaana työkaluna stressin hal-
lintaan, mutta vaati myös itseku-
ria. Palvelun säännöllinen käyttö 
vaati rutiinin luomista, joka vaati 
priorisointia ja tahdonvoimaa. 
Harjoitusten tekemisten koettiin 
rentouttavan, antavan omaa ai-
kaa, vähentävän stressiä, antavan 
perspektiiviä näkemyksiin, valmis-
tavan kohtaamaan vaikeita tilan-
teita, parempaa unenlaatua, tyy-
tyväisyyttä, onnellisuutta. Sähkö-
postimuistutukset harjoitusten 
tekemiseksi koettiin motivoivaksi. 
Teknisesti palvelu koettiin helppo 
ja joustavakäyttöiseksi ja tuki 
palvelun käyttöön hyväksi. Esteik-
si palvelun käyttöön nähtiin priori-
soinnin ja itsekurin puute, kiirei-
nen aikataulu, oma elämäntilanne 
ja harjoituksen aiheuttamat nega-
tiiviset tunteet. Käyttökokemusta 
häiritseviksi mainittiin: kaikki osiot 
eivät olleet saatavilla käyttäjien 
äidinkielellä, ohjeisiin kaivattiin 
selkeyttä ja vähemmän toistoa. 
Lisäksi toivottiin keskustelumah-
dollisuutta heränneisiin ajatuksiin 
ja tunteisiin. 

Harjoitusten tekemis-
ten koettiin rentoutta-
van, antavan omaa 
aikaa, vähentävän 
stressiä, antavan 
perspektiiviä näke-
myksiin, valmistavan 
kohtaamaan vaikeita 
tilanteita, parempaa 
unenlaatua, tyytyväi-
syyttä, onnellisuutta. 
Sähköpostimuistu-
tukset harjoitusten 
tekemiseksi koettiin 
motivoivaksi. Tekni-
sesti palvelu koettiin 
helppo- ja joustava-
käyttöiseksi ja tuki-
palvelun käyttöön 
hyväksi. 

Harjoitusten 
säännöllisen 
tekemisen kat-
sottiin olevan 
haastavaa, vaati-
van priorisointi ja 
itsekuria. Kiirei-
nen aikataulu, 
oma elämänti-
lanne ja harjoi-
tusten aiheutta-
mat negatiiviset 
tunteet koettiin 
käytön esteiksi. 
Käyttökokemusta 
häiritsi se, ettei-
vät kaikki osiot 
olleet saatavissa 
käyttäjien äidin-
kielelle. Ohjeisiin 
kaivattiin selkeyt-
tä ja vähemmän 
toistoa. Lisäksi 
toivottiin keskus-
telumahdollisuut-
ta heränneisiin 
ajatuksiin ja tun-
teisiin. 

11 Sundberg, Kay 
– Wengström, 

Early detec-
tion and 

Tarkoituksena 
oli arvioida, 

Tutkimuksessa käytettiin 
ei-satunnaistettua kontrol-

Tutkimusryhmä raportoi sekä 
sädehoidon lopussa, että kolme-

Tutkimusryhmän 
potilailla esiintyi vä-
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Yvonne – 
Blomberg, Ka-
rin – Hälleberg-
Nyman, Maria –  
Frank, Carhari-
na –  Langius-
Eklöf, Ann 
 
Ruotsi 2016 

 

Support Care 
Canceri 
07/2025(7):219
5-2204.  

manage-
ment of 
symptoms 
using an 
interactive 
smartphone 
application 
(Interaktor) 
during radi-
otherapy for 
prostate 
cancer. 

miten reaa-
liajassa toimiva 
älypuhelimille ja 
tableteille kehi-
tetty sovellus 
vaikutti säde-
hoitoasaavien 
eturauhas-
syöpää sairas-
tavien potilai-
den oireiden 
hallintaan ja 
elämänlaatuun.  

loitua mallia. Tutkimuk-
seen osallistui kahden eri 
ruotsalaisen yliopistosai-
raalan potilaita, jotka sai-
vat sädehoitoa eturau-
hassyöpään (n= 130). 
Potilaat olivat jaettu inter-
ventioryhmään (n=66) ja 
kontrolliryhmään (n=64). 
Koeryhmän potilaille esi-
tettiin kysymyksiä oireista 
kolmasti päivässä  
5-8 viikkoa (sädehoidon 
ajan) sekä 3 kuukautta 
sen jälkeen.  
 

kuukautta myöhemmin paljon 
vähemmän oireita kuten tunne-
elämän ongelmia, ahdistusta, 
masennusta, väsymystä, pahoin-
vointia, unettomuutta, virtsauson-
gelmia ja emotionaalista stressiä 
kuin kontrolliryhmä. Lisäksi ha-
vaittiin, että hoidoilla oli enemmän 
haittavaikutuksia kontrolliryhmän 
potilailla kuin tutkimusryhmän 
potilailla. 

hemmän haittavaiku-
tuksia hoidoista ja he 
raportoivat vähem-
män oireita kuten 
tunne-elämän on-
gelmia, ahdistusta, 
masennusta, väsy-
mystä, pahoinvointia, 
unettomuutta, virt-
sausongelmia ja 
emotionaalista stres-
siä kuin kontrolliryh-
mä. 

12

. 

Thomas, Ra-
chel – Locke, 
Emily – Woo, 
Deporah – 
Nguyen, Ethan 
– Press, Valerie 
– Layouni, Troy 
– Trittschuh, 
Emily –
Reiber,Gayle – 
Fan, Vincent  

 

Iso-Britannia 
2017 

 

RESPIRATO-
RY 
CARE, UK  
11/2017 VOL 
62 NO 11 

Inhaler 
Training 
Delivered 
by Internet-
Based 
Home 
Videocon-
ferencing 
Improves 
Technique 
and Quality 
of Life. 
 

Tutkittiin, että 
voidaanko in-
ternet-pohjaista 
videokonfe-
renssi opetusta 
käyttää inha-
laattorin käytön 
neuvonnassa ja 
sen vaikutusta 
inhalointitek-
niikkaan, elä-
män laatuun ja 
hoitoon sitou-
tumiseen.  

Amerikkalaisen sairaalan 
keuhkoahtaumaa sairas-
tavien potilaiden joukosta 
kutsuttiin terveystietojen 
perusteella tutkimukseen 
soveltuvia henkilöitä. 
Osallistujille (n=41) lähe-
tettiin pre- ja postinterven-
tio kyselylomakkeet. Li-
säksi osallistujille tehtiin 
MMSE-tutkimus, jotta 
mahdollisen kognition 
aleneman vaikutusta tut-
kimustuloksiin voitiin arvi-
oida. 

Tutkimus osoitti, että kaikkien 
videokonferenssiin osallistuneiden 
potilaiden inhalointitekniikka pa-
rani ja tekniikka säilyi parempana 
lähes kaikkien kokeiltujen inha-
laattorien kohdalla 1–2 kuukau-
den ajan opastuksesta. Neljän 
kroonisten arviointiasteikon mu-
kaan COPD-spesifinen elämän 
laatu osoitti sekä tilastollisesti että 
kliinisesti merkityksellisiä paran-
nuksia kahden harjoittelujakson 
jälkeen. Usko omiin kykyihin inha-
laattorin käytössä parani. Suu-
rimman osan tutkimukseen osal-
listuneiden mielestä laitteiston 
asennus oli helppoa (91 %), mutta 
8 henkilöä (23%) raportoivat tek-
nisistä ongelmista ja 5 opetus-
tuokiota peruutettiin ongelmien 
vuoksi. Ohjaaja kertoi loppuun 
saatetuissa ohjaustilanteissa 

Tutkimukseen osal-
listuneiden potilaiden 
inhalointi tekniikka 
parani ja tekniikka 
säilyi parempana 
lähes kaikkien kokeil-
tujen inhalaattorien 
kohdalla 1 – 2 kuu-
kauden ajan opas-
tuksesta. Neljän 
kroonisten arviointi-
asteikon mukaan 
COPD-spesifinen 
elämän laatu osoitti 
sekä tilastollisesti 
että kliinisesti merki-
tyksellisiä parannuk-
sia kahden harjoitte-
lujakson jälkeen. 
Usko omiin kykyihin 
inhalaattorin käytös-
sä parani. Suurim-

8 henkilöä (23%) 
raportoi teknisis-
tä ongelmista, 5 
opetustuokiota 
peruutettiin on-
gelmien vuoksi. 
Ohjaaja kertoi 
loppuun saate-
tuissa ohjausti-
lanteissa esiinty-
neen teknisiä 
ongelmia 
64%:ssa, häiriön 
kesto 1 – 69 
minuuttia. Tekni-
set ongelmat 
olivat ääni tai 
kuvan häiriöitä, 
tai ohjatun vai-
keus kirjautua 
palveluun perus-
tietoteknisen 
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 esiintyneen teknisiä ongelmia 
64%:ssä, häiriön kesto 1–69 mi-
nuuttia. Tekniset ongelmat olivat 
ääni- tai kuvan häiriöitä, tai ohja-
tun vaikeus kirjautua palveluun 
perustietoteknisen taidon puuttu-
essa. Teknisistä ongelmista huo-
limatta 91% osallistujista oli tyyty-
väisiä koulutukseen ja 94% suo-
sitteli menetelmää myös muille. 
Yli puolet (53%) sanoit, etteivät he 
olisi saaneet ohjauta inhalaattorin 
käyttöön ilman interventiota. Oh-
jaustapa koettiin mukavaksi. Me-
netelmä säästää aikaa ja matka-
kuluja ja tarjoaa yksityisyyttä. 
Aiheutti vähemmän ahdistusta 
kuin ohjauskäynti terveyskeskuk-
sessa. 

 

man osan tutkimuk-
seen osallistuneiden 
mielestä laitteiston 
asennus oli helppoa 
ja he olivat tyytyväi-
siä koulutukseen (91 
%) 
Ohjaustapa koettiin 
mukavaksi. Mene-
telmä säästää aikaa 
ja matkakuluja ja 
tarjoaa yksityisyyttä. 
Aiheutti vähemmän 
ahdistusta kuin oh-
jauskäynti terveys-
keskuksessa. 

taidon puuttues-
sa. 

1

3 

Wright, Jane – 
Honey, 
Michelle, 
 
Uusi-Seelanti 
2016 

 

Nursing Praxis 
in New Zea-
land; 2016 Vol. 
32 No. 2 

New Zea-
land nurses’ 
experience 
of tele-
consultation 
within sec-
ondary and 
tertiary ser-
vice to pro-
vide care at 
a distance. 

Kuvata Uuden-
Seelannin rekis-
teröityjen sai-
raanhoitajien 
kokemuksien 
telekonsultaati-
on käytöstä 
etäterveyden-
huollossa.  

Laadullisessa tutkimuk-
sessa käytettiin yleistä 
induktiivista lähestymista-
paa. Sairaanhoitajia (n=9) 
haastateltiin puolistruktu-
roiduilla haastatteluilla. 
Aineistoon käytettiin te-
maattisia analyysin mene-
telmiä. 

Tutkimuksen mukaan etäisyydet 
luo haasteita tiedon jakamiseen ja 
dokumentointiin. Erilaiset ei yh-
teensopivat potilastietojärjestel-
mät vaikeuttivat dokumentaation 
jakamista. Pitkistä välimatkoista 
huolimatta videokonferenssi hoito-
tiimiin henkilökunnan välillä mah-
dollistaa sen, että toinen tulee  
tutuksi ja yhteistyö ja potilaan 
hoidon jakaminen on paljon hel-
pompaa. Videokonsultaatiot ovat 
saaneet hoitotiimin  voimaantu-
maan ja uskomaan siihen mitä 
tekevät. Videokonferenssin näkö-
yhteys mahdollistaa potilaan tilan 
havainnoinnin. Etäyhteydet mah-

Pitkistä välimatkoista 
huolimatta videokon-
ferenssi hoitotiimiin 
henkilökunnan välillä 
mahdollistaa sen, 
että toinen tulee tu-
tuksi ja yhteistyö ja 
potilaan hoidon ja-
kaminen on paljon 
helpompaa. Video-
konsultaatiot ovat 
saaneet hoitotiimin  
voimaantumaan ja 
uskomaan siihen 
mitä tekevät. Video-
konferenssin näköyh-
teys mahdollistaa 

Erilaiset ei-
yhteensopivat 
potilastietojärjes-
telmät vaikeutti-
vat dokumentaa-
tion jakamista. 
Tekniikka aiheutti 
haasteita ja hait-
toja, kaikille ei 
ollut käytettävis-
sä uusia mobiili-
telekonferenssi-
laitteita, tai sopi-
via tiloja vi-
deoneuvottelui-
hin. Laitepäivitys-
ten viivästyminen 
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dollistavat potilaan hoidon ilman 
tarvetta pitkiin matkoihin. Video-
konferenssi mahdollisti sairaala-
hoidon tarpeessa olevan potilaan 
hoitoon pääsyn nopeammin ja 
myös potilaan kotiutuminen voitiin 
tehdä aiemmin, kun hoito voitiin 
jatkaa myös etäältä. Liian huono-
kuntoisten potilaiden siirtoja ei 
tarvinnut tehdä, kun hoitoa voitiin 
tehdä paikallisesti kaukotuen 
avulla. Tekniikka aiheutti haastei-
ta ja haittoja, kaikille ei ollut käy-
tettävissä uusia mobiilitelekonfe-
renssilaitteita, tai sopivia tiloja 
videoneuvotteluihin. Laitepäivitys-
ten viivästyminen esti konsultoin-
nin täyden potentiaalin. 

potilaan tilan havain-
noinnin. Etäyhteydet 
mahdollistavat poti-
laan hoidon ilman 
tarvetta pitkiin mat-
koihin. Etäyhteydet 
mahdollistavat poti-
laan hoidon ilman 
tarvetta pitkiin mat-
koihin.  Videokonfe-
renssi mahdollisti 
sairaalahoidon tar-
peessa olevan poti-
laan hoitoon pääsyn 
nopeammin ja myös 
potilaan kotiutuminen 
voitiin tehdä aiem-
min, kun hoito voitiin 
jatkaa myös etäältä. 
Liian huonokuntois-
ten potilaiden siirtoja 
ei tarvinnut tehdä, 
kun hoitoa voitiin 
tehdä paikallisesti 
kaukotuen avulla. 

 

esti konsultoinnin 
täyden potentiaa-
lin. 

1

4 

Välimäki, Marit-
ta – Maijala, 
Riikka – Koivu-
nen, Marita – 
Pitkänen, An-
neli – Hätönen, 
Heli – Anttila, 
Minna – Kuos-
manen, Lauri  
 
Suomi 2011.  

Internetissä 
toimivan 
kysymys-
vastaus-
palstan 
käyttö skit-
sofreniaa 
sairastavan 
potilaan 
hoidossa. 

Kuvata hoito-
henkilökunnan 
näkökulmasta 
internetissä 
toimivan kysy-
mys-
vastauspalstan 
käyttöä skitso-
frenia potilaan 
hoidossa.  

Avo-osastolla työskente-
levien hoitajien (n=10) 
toiminnasta kerättiin tietoa 
seuranta tilastojen ja ryh-
mähaastattelujen avulla. 
Analyysimenetelminä 
käytettiin kuvailevaa tilas-
toanalyysiä ja induktiivista 
sisällön analyysiä. 

Hoitajien mielestä vastausten 
laatiminen ja vastaaminen inter-
netin välityksellä oli helppoa. Mut-
ta se koettiin haasteelliseksi, kos-
ka edellytti taitoa tehdä ymmärret-
tävä vastus näkemättä potilasta. 
Uusitoimintapa vaati uudentyyp-
pistä perehtymistä. Toiminnan 
koettiin lisäävän omaa ammatillis-
ta osaamista ja tietotaitoa. Potilai-
den nimettömyys mahdollisti 

Hoitajien mielestä 
vastausten laatimi-
nen ja vastaaminen 
internetin välityksellä 
oli helppoa. Toimin-
nan koettiin lisäävän 
omaa ammatillista 
osaamista ja tietotai-
toa. Potilaiden nimet-
tömyys mahdollisti 
myös sellaisten hen-

Nimettömyys 
koettiin myös 
ongelmaksi, kos-
ka kysymyksiä 
esittävä henkilö 
ei ollut tuttu, vas-
taaminen koettiin 
vaikeaksi. Poti-
laan yhteydenot-
toa ilman hoito-
jaksoa pelättiin 



Liite 2 

14(15) 

 

  

 
Tutkiva Hoito-
työ 9(4). (32-
40). 
 

myös sellaisten henkilöiden yh-
teydenoton, jotka eivät muuten 
olisi käyttäneet mielenterveyspal-
veluja. Nimettömyys koettiin myös 
ongelmaksi, koska kysymyksiä 
esittävä henkilö ei ollut tuttu, vas-
taaminen koettiin vaikeaksi. Poti-
laan yhteydenottoa ilman hoito-
jaksoa pelättiin lisäävän potilaan 
eristymistä arjesta ja yhteiskun-
nasta. Ongelmaksi koettiin se, 
ettei vastuksista saanut palautet-
ta. Viesteistä ei koettu välittyvän 
vuorovaikutuksessa tärkeää 
oheistietoa esim. taustatilannetta. 
Hoitajien mielestä vastaamiseen 
liittyviä ongelmia olivat yhteisten 
sopimusten puute, käytetty kieli, 
osaton kiinniolo viikonloppuisin ja 
hoitajien kokemattomuus vastaa-
misessa. 

kilöiden yhteyden-
oton, jotka eivät muu-
ten olisi käyttäneet 
mielenterveyspalve-
luja. 

lisäävän potilaan 
eristymistä arjes-
ta ja yhteiskun-
nasta. Ongel-
maksi koettiin se, 
ettei vastuksista 
saanut palautet-
ta. Viesteistä ei 
koettu välittyvän 
vuorovaikutuk-
sessa tärkeää 
oheistietoa, esim. 
taustatilannetta. 
Hoitajien mieles-
tä vastaamiseen 
liittyviä ongelmia 
olivat yhteisten 
sopimusten puu-
te, käytetty kieli, 
osaton kiinniolo 
viikonloppuisin ja 
hoitajien koke-
mattomuus vas-
taamisessa. 

 

1

5. 

Yli-Uotila, Tiina  
–  Kaunonen, 
Marja – Pylk-
känen, Liisa – 
Suominen, 
Tarja, 

 

2015, Suomi 
 
Scandinavian 
Journal of Car-

Facilitators 
and barriers 
for electron-
ic social 
support. 

Kuvata syöpään 
sairastuneen 
potilaan säh-
köistä sosiaalis-
ta tukea edistä-
viä ja ehkäise-
viä tekijöitä 
neuvontapalve-
lunhoitajien 
näkökulmasta.  

Ryhmähaastattelu. Kym-
menen sähköisenneuvon-
tapalvelunhoitajan haas-
tattelu kolmessa eri ryh-
mässä. Aineisto analysoi-
tiin induktiivisella sisällön 
analyysillä. 

Tutkimuksen tulosten mukaa säh-
köisen neuvonta palvelun hoita-
jien mukaan palvelu mahdollistaa 
potilaan ja hoitajan keskustelun 
samalla tasolla. Potilaat tuntevat, 
että heitä ymmärretään. Hoitaja 
on joku, joka kuuntelee. Potilaat 
uskaltavat kysyä heitä hämmen-
tävistä ja pelottavista asioista. 
Potilaat voivat tuulettaa negatiivi-
sia tunteitaan. Hoitaja pystyy vah-
vistamaan potilaan uskoa tärkei-

Palvelu mahdollistaa 
hoitajan ja potilaan 
keskustelun samalla 
tasolla. Potilaat tun-
tevat, että heitä ym-
märretään. Hoitaja 
on joku, joka kuunte-
lee. Potilaat uskalta-
vat kysyä heitä 
hämmentävistä ja 
pelottavista asioista. 
Potilaat voivat tuulet-

Potilaan tuen 
saantia heikensi 
pitkä jonotus, 
potilaan masen-
nus tai kuulon ja 
puheen ongel-
mat. Hoitajien 
liiallinen työ-
kuorma, hiljaisten 
työtilojen ja toi-
mivien laitteiden 
kuten kuuloke-
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ing Scences. 
2016; 30; 547–
556 
 

siin asioihin ja antaa potilaalle 
positiivista palautetta. Hoitaja voi 
rohkaista potilasta toimimaan 
itsenäisesti ja käsittelemään asioi-
ta. Potilaan tuen saantia heikensi 
pitkä jonotus, potilaan masennus 
tai kuulon ja puheen ongelmat. 
Hoitajien liiallinen työkuorma, 
hiljaisten työtilojen ja toimivien 
laitteiden kuten kuulokemikrofo-
nien puute heikensi tuen antamis-
ta. Myös hoitajan ja potilaan vies-
tinnän riittämättömyys ja yhteisten 
näkemysten puute nähtiin tuen 
esteinä. 

taa negatiivisia tun-
teitaan. Hoitaja pys-
tyy vahvistamaan 
potilaan uskoa tär-
keisiin asioihin ja 
antaa potilaalle posi-
tiivista palautetta. 
Hoitaja voi rohkaista 
potilasta toimimaan 
itsenäisesti ja käsitte-
lemään asioita. Hoi-
tajien mielestä on 
perheen osallistumi-
nen neuvontaan 
tärkeää. 

 

mikrofonien puu-
te heikensi tuen 
antamista. Myös 
hoitajan ja poti-
laan viestinnän 
riittämättömyys ja 
yhteisten näke-
mysten puute 
nähtiin tuen es-
teinä. 
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Esimerkki alaluokkien muodostumisesta 

Alkuperäisilmaus/ käännös Analyysiyksikkö Pelkistys Ryhmittely Alaluokka 

“Well I didn't exercise at all the past couple of 
years. With this programme I've had to force 
myself to do the half an 
hour walk and now I've just started taking 
Zumba classes which is an hour every week 
which I would have never done before"  
”En treenannut lainkaan parina viime vuotena. 
Tämä ohjelman myötä minun oli pakotettava 
itseni puolen tunnin kävelylle, ja nyt olen alkanut 
käydä joka viikko zumbassa, mitä en koskaan 
olisi ennen tehnyt.” 

”Alkoi kävellä säännöllisesti 
ja osallistua viikoittain 
Zumba-tunneille.” 

A1.1. Säännöllisen 
liikunnan aloittaminen. 

Potilaan aktiivisuus 
lisääntyy. 
 

Vahvistaa potilaan 
itsehoitoa. 
 

"It did give me a bit more confidence to walk 
faster and that I could do thing that were more 
energetic if I wanted to” 
”Se antoi minulle hiukan lisää itseluottamusta 
kävellä nopeammin ja tehdä asioita tarmok-
kaammin, jos halusin.” 

”Ohjelma antoi itseluotta-
musta kävellä nopeammin 
ja tehdä asioita tarmolla.” 

A1.2.  Harjoittelutehon 
lisääminen oli mahdollis-
ta 

Potilaan aktiivisuus 
lisääntyy 

Vahvistaa potilaan 
itsehoitoa. 

“It motivates you to think ohh I've got to get up 
and do 30 minutes exercise today. Because I've 
got to go up and fill the diary in. It's motivating"  
”Se motivoi, kun ajattelee, että pitää nousta ja 
tehdä 30 minuutin treeni tänään. Koska minun 
täytyy täyttää se harjoituspäiväkirjaan. Se on 
motivoivaa.” 

”On motivoivaa ajatella, 
että pitää tehdä harjoitus, 
koska se pitää kirjata päi-
väkirjaan.” 

A1.3. Harjoittelupäiväkir-
janpitäminen lisäsi moti-
vaatiota 

Potilaan motivaatio  
kasvaa  

Vahvistaa potilaan 
itsehoitoa. 

“I feel, I know I've lost weight, I can feel I've lost 
weight, it's helped my breathing and I do feel 
healthier.” 
“Minusta tuntuu, tiedän, että olen laihtunut, voin 
tuntea, että olen laihtunut, se on helpottanut 
hengitystäni ja tunnen itseni terveemmäksi.” 

”Painon putoaminen on 
helpottanut hengittämistä.” 

A1.4. Hengityksen hel-
pottuminen 

Oireiden helpottu-
minen 

Hyvinvoinnin lisääntymi-
nen 

“I've enjoyed using your programme because 
it's connected directly to me. I think some infor-
mation that is specifically made for you is good."  
”Olen nauttinut ohjelman käyttämisestä, koska 
se on suoraan minuun yhteydessä. Mielestäni 

”Minua varten tehty infor-
maatio on hyvää.” 

A1.5. Yksilöllisen infor-
mation arvostus 

Yksilöllinen tiedon 
saanti 

Yksilöllinen tiedon saanti 
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tieto, joka on tehty juuri minulle, on hyvää.” 

“If there was something on the programme 
which wasn't understood you can e-mail back 
and say can you explain this a bit more or am I 
doing something wrong or have I got this bit 
right? Rather than waiting 10 days for a doctor's 
appointment or something because it's perhaps 
non-urgent but it’s something just to put your 
mind at rest."  
”Jos ohjelmassa oli jotain mitä en ymmärtänyt, 
voin lähettää sähköpostia ja pyytää selittämään 
tätä hieman lisää tai, jos teen jotain väärin tai 
teenkö tämän kohdan oikein. Mieluummin kuin 
odottaa 10 päivää lääkärin vastaanotolle koska 
on jotain ei-kiireellistä, mutta jotain mistä haluat 
saada mielenrauhan.” 

”Voi pyytää sähköpostilla 
selittämään lisää ja saada 
mielirauhan, kuin odottaa 
lääkärin vastaanotolle 10 
päivää.” 

A1.6. Nopea yhteyden-
pitomahdollisuus ter-
veydenhuollon ammatti-
laisiin 

Nopea yhteydenpi-
tomahdollisuus 
 

Nopea yhteydenpitomah-
dollisuus 
 

"You don't have to do it at any particular time or 
any particular day. You can please yourself 
when you do it."  
”Sinun ei tarvitse tehdä sinä mihinkään tiettynä 
aikaan tai tiettynä päivänä. Voit tehdä koska 
huvittaa.” 

”Sinun ei tarvitse tehdä sitä 
mihinkään tiettyyn aikaan 
tai tiettynä päivänä.” 

A1.7. Omavalintainen 
ajankohta käyttää palve-
lua 

Palvelun tuo valin-
nanvapautta 

Palvelu tuo valinnan va-
pautta 

 "You don't have to traipse down to the library to 
get a specific book or make an appointment with 
the doctor every time you've got a query or 
question." 
”Sinun ei tarvitse talsia kirjastoon hakemaan 
tiettyä kirjaa tai varata lääkäriaikaa joka kerta 
kun sinulla on kysyttävää.” 

”Ei tarvitse talsia kirjastoon 
hakemaan kirjaa tai varata 
lääkäri aikaa saadaksesi 
tietoa” 

A1.8. Tiedon helppo 
saatavuus 
 

Tiedon helppo saa-
tavauus 

Tiedon helppo saatavuus 
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Yläluokkien muodostuminen – tutkimuskysymys1. 

Pelkistetty ilmaisu Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Säännöllisen liikunnan aloittaminen, Harjoittelutehon lisääminen oli mahdol-
lista, Harjoittelupäiväkirjanpitäminen lisäsi motivaatiota A1.1/A1.2/A.1.3 

Vahvistaa potilaan itsehoitoa  Terveyshyöty 
 

 
Tekijät , jotka 
vaikuttavat poti-
laan kokemuk-
seensa hyvästä 
hoidosta 

Hengityksen helpottuminen, Rauhallisempi olo, Kehon rauhoittuminen, Tun-
ne-elämän ongelmat vähenevät, Vähemmän fyysisiä oireita, Elämänlaadun 
paraneminen, Ahdistuksen väheneminen ,Vähemmän fyysisiä oireita, Pa-
remmin ajoitettu hoito  ja kotiutus, Helpommin tehtävä hoidontarpeen arviointi 
, potilaan stressi vähenee A1.4/A10.3/A10.4/A11.1/A11.2 /A11.3/A12.2/ 
A12.9 A13.1/ A13.2/A13.3 

Hyvinvoinnin lisääntyminen 

Hoitoon hakeutuminen, Aikomus hakeutua hoitoon, Aikomus hakeutua hoi-
toon tarvittaessa, Avun saanti anonyymisti  A6.1/A6.2/A6.3/A14.1 

Avun saaminen  

Ravitsemustietämyksen parantuminen, Tietämyksen parantuminen sairauden 
suhteen, Osaamisen kasvaminen itsehoidossa, Terveystietämyksen lisään-
tyminen, Itsehoidon osaaminen paranee. Usko omiin kykyihin itsehoidossa 
parani, Tietoa terveellisestä ruokavaliosta A3.1/ A3.2/ A3.3 / A9.4 / A10.2 / 
A10.6/A12.1/A12.3 

Tietotaidon kasvaminen  Tiedon saanti 
 

Tulokset ovat selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Selkeät toimintaehdotukset, 
Selkeä sisältö A2.3/ A2.5/A9.2 

Tiedon laatu käyttäjälle sopivaa  

Helppokäyttöinen laaja tietolähde, Tiedon helppo saatavuus A1.8 / A9.1 Tiedon helppo saatavuus  

Luotettava tietolähde. A9.3 Luotettava tiedon saanti  

Palvelun käyttäjäystävällisyys. A2.1 Palvelun käyttäjäystävällisyys  Toimiva teknologia 
 Palvelun helppokäyttöisyys, Sivuston helppokäytettävyys. Helppokäyttöinen 

tekniikka A2.2/ A4.1/A12.4 
Palvelun helppokäyttöisyys  

Kirjoitettu viestinä on harkitumpaa kuin suullinen. Sähköinen viestintä sääs-
tää resursseja A5.1/A5.2 

Sähköisen viestinnän edut  

Yksilöllisen informaation arvostus, Tiedon omakohtaisuus, Henkilökohtaisen 
informaation tarjoaminen. Sivuston sisältö suunnattu käyttäjiin tietotarpeisiin. 
A1.5 / A2.4/ A2.6 /A4.2 

Palvelun yksilöllisyys  Palvelun yksilölli-
syys ja joustavuus 

Omavalintainen ajankohta käyttää palvelua, Joustavuus aikaan ja paikkaan. 
A1.7, A7.2 

Palvelu tuo valinnanvapautta  
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Tekniikan tuoma ajansäästö, Vähemmän peruutettuja tapaamisia, vähemmän 
poisjääntejä käynneiltä, Tapaaminen on mahdollista myös huonovointisena. 
Ajansäästö.  Oman kodin mukavuus, rahansäästö, Joustavuus aikaan ja 
paikkaan, Oman ajan säästäminen, Ajan säästö, Rahan säästö, Arjen helpot-
tuminen. A7.1/A7.3/A7.4/A7.5/A7.6/A7.7/ A7.10 / A10.1 / A10.5 / 
A12.5/A12.6/A12.8 

Palvelu säästää asiakkaan voi-
mavaroja  

Nopea tiedon saanti, A7.8 Nopea tiedon saanti  Yhteydenpitomah-
dollisuus Nopea yhteydenpitomahdollisuus terveydenhuollon ammattilaisiin 

,Mahdollisuus nopeisiin yhteydenottoihin A1.6 / A7.9 
Nopea yhteydenpitomahdolli-
suus  

Skype mahdollistaa näköhavainnot, Positiivinen palaute hoitajalta, Kommuni-
kaatio parisuhteessa parani, Uskallus tehdä kiusallisia kysymyksiä, Uskallus 
tehdä vaikeita kysymyksiä A7.12/A8.2/ A9.5 /A15.3/ A15.4 

Toimiva vuorovaikutus  Vuorovaikutus ja 
kohtaaminen 

Kommunikointi toimii etäältä, Hoitajan miellyttävyys, Potilaan ja hoitajan koh-
taaminen, Potilaan kuunteleminen, 
Uskallus tehdä vaikeita kysymyksiä, mahdollisuus ilmaista tunteita, postitiinen 
palaute, itsenäiseen toimintaan rohkaiseminen, A7.11 / A8.1 / A15.1 / A 15.2 
/  A15.5/A15.7 / A15.8 

Onnistunut kohtaaminen 

 

Yläluokkien muodostuminen – tutkimuskysymys 2 

Pelkistys Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Osallistujan omat   tarpeet jäivät huomiotta , Työssäkäyvien oli vaikea 
löytää aika, Ennakkoluulo tekniikan olevan tarkoitettu nuoremmille, Oh-
jelman aloitus väärään vuodenaikaan, Sopimaton ohjelman aloitusaika 
potilaan terveystilan suhteen, Potilaalla vaikeus keskustella arkaluonteis-
ta asioista, Tulokset eivät sopineet henkilökohtaiseen tilanteeseen, Poti-
las tarvitsee motivaatiota avoimuutta harjoitteluajan löytymiseen, hekti-
nen oma aikataulu, Potilaan terveystilanne ei sopinut palvelun käyttöön, 
Harjoitteluun soveltumaton ympäristö  B1.1 / B1.2 / B 1.3 / B1.4 / B1.5 / 
B2.1  / B2.2 / B2.3 / B10.1 /B10.2 / B10.3 / B10.6 

Yksilölliset tarpeet jäivät huo-
miotta 
 

Yksilöllisyyden ja jousta-
vuuden puute 
 

Tekijät, jotka 
vaikuttavat poti-
laan kokemuk-
sensa hyvästä 
hoidosta 
 

Ei yhteydenpitomahdollisuutta sairaanhoitajaan B5.6 Ei yhteydenpitomahdollisuutta 
terveydenhuollon henkilöstöön 

Ei yhteydenpitomahdolli-
suutta 

Kaipaus nähdä keskustelukumppani, Web-kamerakonsultaatiossa oli 
todellisuuden tunne kateissa, Fyysisen läsnäolon tarve,  Sähköinen koh-

Kasvokkain kohtaamisen puute Vuorovaikutuksen ja koh-
taamisen puute. 
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taaminen, Sähköinen kohtaaminen on toissijaista kasvokkain puhumi-
seen , Sähköinen kommunikaatio ei ole niin vaikuttavaa kuin kasvokkain 
kohtaaminen B5.9 / B7.1 / B7.2 /B8.1 / B8.2 / B10.9 

 

Anonyymius koettiin vaikeaksi, Yhteydenotto ilman hoitojaksoa lisää eris-
täytymistä, Katkos vuorovaikutuksessa B 14.2 / B14.3 / B15.4 

Kohtaamisen puute 

Huonokuuloisilla on kommunikointivaikeuksia  B15.2 Vuorovaikutuksen puute 

Potilas ei halua kenenkään tietävän ongelmastaan, Potilas pelkää tulla 
leimatuksi sairauden vuoksi B6.2 / B6.3 

Luottamuksen puute 

Unohdus, viivyttely, priorisoinninpuute B10.4 Potilaan motivoinnin ongelmat 

Ei tekstistä puheeksi toimintoa, Ei mahdollista saada sisältöä tulostin 
ystävälliseen muotoon, Tiedon jakamisen ja dokumentaation ongelma 
erilaisissa potilastietojärjestelmissä B4.1, B4.2 / B 13. 

Puutteelliset tekniset ratkaisut Teknologian ongelmat 

Verkkosivun navigointi on vaikeaa, Tiedon saanti tietokoneen avulla on 
liian hidasta, Ohjelman toiminto vaatii liian monta klikkausta,  Potilaan on 
vaikea saada yhteys palveluun  B5.2 / B5.8 / B9.1 / B9.2 /B15.1 

Palvelu ei ole helppokäyttöinen 

Hidas verkkosivun navigointi, Verkkosivujen virheet ja palvelukatkot, 
Verkkosivujen kirjautumisongelmat, Verkon palomuurihälytykset, Tekni-
set ongelmat, Teknisten ongelmien vuoksi ohjaustapaamisen lykkäys, 
Ohjelmiston äänen ja kuvan häiriöt,  Viiveet laitteistopäivityksissä hidas-
tavat B5.1 / B.5.3 / B5.4 / B5.5 / B10.5 / B12.1 / B12.2 / B12.3 / B13.3 

Tekniset ongelmat 

Potilaan tietoteknisten taitojen puute,  B12.4 / B15.3 Tietoteknisten taitojen puute 

Liikaa tekstiä ja liian vähän kuvia selkeyttämään, Epäselvät ohjeet B4.3 / 
B10.7 

Tiedon selkeyden puute. Tiedon saannin ongelmat 

Halutaan ajan tasalla olevaa tietoa B4.6 Ajan tasalla olevan tiedon puute 

Halutaan yksityiskohtaisempaa tietoa, Halutaan tieteellistä tietoa, Tieot ei 
sovellu potilaan tarpeisiin ja odotuksiin, Potilaalla on puutteellinen tietä-
mys terveysongelmastaan, Tieto on vieraalla kielellä, Hoitajan tiedonpuu-
te B4.4 / B4.5 / B5.7  / B6.1 / B10.8 / B14.1 

Sopivan laatuisen tiedon puute 

 


