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1 Etähoivapalveluiden kehittämisen lähtökohdat 

1.1 Kohti asiakaslähtöisiä etähoivapalveluja 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa painotetaan tällä hetkellä asiakaslähtöisten palvelujen 

kehittämistä. Myös kuntien strategioissa korostetaan asukkaiden osallisuuden ja pal-

velujen yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden lisäämistä (mm. Kaupunkistrategia 

2019). Palvelujen asiakaslähtöisyyden katsotaan lisäävään niin hoidon vaikuttavuutta 

ja yhdenvertaisuutta kuin palvelujen kustannustehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä-

kin. (Virtanen, Suoheimo, Lamminmäki, Ahonen & Suokas 2011, 8; Aalto, Vehko, Si-

nervo, Sainio, Muuri, Elovainio & Pekurinen 2017, 1.) Vaikka asiakaslähtöisyyttä ja 

asiakkaan osallisuutta palvelujen kehittämisessä korostetaan, näiden käsitteiden 

konkreettinen sisältö vaikuttaa olevan edelleen epäselvä. Sosiaali- ja terveyspalvelu-

jen asiakkuuden dilemmaa tutkinut Valkama (2012) toteaa, että vaikka asiakkaalta 

odotetaan aktiivisuutta ja osallisuutta, asiakkaan aktiivinen osallistuminen tulkitaan 

kuitenkin helposti vaativuudeksi (Valkama 2012, III). Sosiaali- ja terveydenhuollossa 

hyödynnetään lisääntyvästi teknologiaa, joka tarjoaa asiakkaalle muun muassa mah-

dollisuuden olla vuorovaikutuksessa ammattilaisen kanssa paikasta riippumatta. Asia-

kaslähtöisyyden tarkastelu uusissa toimintaympäristöissä ja palveluissa vaatii siis 

huomiota. Vaikka edistystä erilaisten etäpalvelujen kehittämisessä ja teknologian 

hyödyntämisessä on viime vuosina tapahtunut, on arvioitu, ettei teknologian tarjo-

amia mahdollisuuksia ole vielä hyödynnetty kovin tehokkaasti. (Rönkkö, Helkiö, Kau-

tonen & Riippa 2016, 31.)  

Vanhuspalvelujen asiakaslähtöisyyteen ja eettisyyteen liittyvät kysymykset ovat tällä 

hetkellä ajankohtaisia julkisessa keskustelussa, joka on nostanut esiin myös etähoiva-

palveluihin liittyviä näkökulmia (Vaaratilanteita vanhusten kotihoidossa 6.5.2019). 

Etähoivapalvelulla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä ikääntyvälle suunnattua etä-

palvelua, jossa hoitaja on vuorovaikutuksessa ikääntyvän henkilön kanssa vi-

deoneuvottelutekniikan välityksellä.  

Sote-tieto hyötykäyttöön-strategia (2014) ja Euroopan komission Sähköisen tervey-

denhuollon toimintasuunnitelma vuosille 2012-2020 (2012) painottavat teknologia-
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avusteisten palvelujen kehittämistä. Strategioiden mukaan etäpalvelut voisivat osal-

taan vastata toimintaympäristömme akuuteimpiin haasteisiin. (Sote-tieto hyötykäyt-

töön 2014; Sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelma… 2012, 4.) Tällaisia 

haasteita ovat muun muassa pitkäaikaissairauksien ja monisairastavuuden hallinnan 

parantaminen, terveyden edistämisen tavoitteet sekä ennaltaehkäisevyyden tehosta-

minen (Rönkkö ym. 2016, 31). Väestön ikääntyminen ja kotona asuvien ikääntynei-

den määrän kasvu on lisännyt kiinnostusta etähoivapalveluihin tavoitteenaan tukea 

kotona asuvia ikääntyviä. Ikääntyvän henkilön itsenäisyyden säilyttäminen nähdään-

kin sellaisena tavoitteena, johon etähoivapalveluilla saattaa olla mahdollisuus vas-

tata. (Bujnovska-Fedak & Grata-Borkowska 2015, 92.)  

Etähoivapalveluja tarkastellaan tässä yhteydessä ikääntyvän palvelujen käyttäjän nä-

kökulmasta. Vanhuspalvelujen, ja siten myös etähoivapalvelujen kehittämisen tar-

peen taustalla ovat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttavat mega-

trendit, kuten väestörakenteen muutos, teknologian kehittyminen ja kansalaisen 

osallisuuden vahvistuminen. Nämä muutokset sisältävät runsaasti haasteita, mutta 

myös mahdollisuuksia, kuten eriarvoistumisen vähentäminen ja palvelujen saatavuu-

den parantaminen. (Eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi 2018, 9-10.)  

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan ikääntyvien etähoivapalveluja asiakkaan näkö-

kulmasta. Koska etähoivapalvelut ovat edelleen nuori palvelumalli, luotettavaa tutki-

musta palvelujen asiakaslähtöisyydestä ja vaikuttavuudesta on vielä vähän saatavilla.  

1.2 Ikääntyvä yhteiskunta 

Vuosien 2010 ja 2050 välisenä aikana maailman väestö ikääntyy ennusteiden mukaan 

siten, että yli 65-vuotiaiden määrä lähes kaksinkertaistuu. Vuonna 2010 yli 60-vuoti-

aita oli 18 % väestöstä. Vuonna 2030 heitä on arvioitu olevan 26 % ja vuonna 2050 27 

% väestöstä. Suurin harppaus ikääntyvien määrässä tapahtuu 2020-luvulla, jolloin 

suuret ikäluokat ikääntyvät (Kuvio 1). (Tilastokeskus 2018.) Tämä aiheuttaa haasteita 

ikääntyvän väestön palveluiden järjestämiselle ja on luonut tarpeen uudenlasten pal-

veluiden kehittämiselle.  
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Kuvio 1 Väestön ikääntyminen (Tilastokeskus 2018) 

 

Etäpalvelujen on parhaiten todettu vastaavan tarpeisiin, jotka koskevat asiakkaan it-

senäistä kotona asumista, omahoitoa ja hyvinvointia. (Bhattacharya, Wainwright, 

Whalley 2017, 659-660.) Väestörakenteen muutos aiheuttaa painetta palvelujen riit-

tävyydelle ja saatavuudelle, mutta myös palvelujen luonteen muutokselle on tarve. 

Muutaman vuosikymmenen kuluttua 80-vuotias saattaa tarvita hyvin erityyppistä tu-

kea kuin viime vuosikymmenten ikääntyneet. Tämä johtuu siitä, että arvioiden mu-

kaan tulevaisuuden ihmiset elävät sekä pidempään että terveempinä koko Euroopan 

tasolla. Syntyvyys on kuitenkin voimakkaasti laskussa, joten väestön kasvu hidastuu 

samaan aikaan kuin väestö ikääntyy. (Population ageing in Europe: facts, implications 

and policies 2014, 8.)  

Vaikka väestö ikääntyy ennusteiden mukaan terveempänä kuin aikaisemmin, ikäänty-

miseen kuuluu silti edelleen monia haasteita, kuten erilaisia fyysisiä sairauksia, ais-

tien ja kognition heikkenemistä, masentuneisuutta, yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä. 

Elinajan pidentyminen tarkoittaa myös pidempää vanhuutta. Pitkäaikaissairauksien 

esiintyvyyden on arvioitu lisääntyvän elinajan pidentymisen myötä, ja tämä trendi luo 
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vaatimuksia sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmälle. On todettu, että tulevaisuu-

dessa etäterveydenhuollon keinoin voidaan tukea useiden pitkäaikaissairauksien, ku-

ten COPD:n, diabeteksen ja dementian hoitoa. (Bhattacharya ym. 2017, 660.) 

1.3 Lait ja laatusuositukset 

Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä, ja siten myös etähoivapal-

velujen kehittämistä, ohjaa ensisijaisesti vuonna 2013 voimaan tullut laki ikäänty-

neen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-

luista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista 980/2012). Lain mukaan ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan väes-

töä, jotka ovat oikeutettuja vanhuseläkkeeseen. Ikääntynyt henkilö määritellään hen-

kilöksi, jolla on korkean iän vuoksi rappeutuma, vamma tai sairaus, joka heikentää 

fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai kognitiivista toimintakykyä. (Laki ikääntyneen väes-

tön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäidensosiaali- ja terveyspalveluista 

980/2012, 3§.) 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto (2017) ovat antaneet laatusuosi-

tuksen iäkkäiden henkilöiden palveluiden järjestämisestä vuosille 2017-2019. Laa-

tusuositusten tarkoitus on tukea kuntien työtä palvelujen uudistamisessa. Laatusuo-

situkset ohjaavat myös palvelujen järjestäjätahoja varautumaan väestön ikäraken-

teen ja toimintaympäristön muutokseen. (Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaa-

miseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017, 6-8, 14.) 

Vuonna 2013 voimaan tullut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 

sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista muutti olennaisesti ohjausympäristöä ja 

laatusuositusten roolia. Lain voimaan tulon jälkeen laatusuositus on ollut lähinnä lain 

toimeenpanoa tukeva, kun taas laki itsessään on ollut ensisijainen ohjauskeino. (Laki 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäidensosiaali- ja terveyspal-

veluista 980/2012.) 

Uusin laatusuositus (2017) on päivitetty huomioimaan muutokset ohjaus- ja toimin-

taympäristössä. Voimassa oleva laatusuositus myös huomioi valtakunnalliset tavoit-

teet, jotka hallitusohjelmassa ja julkisen talouden suunnitelmassa mainitaan. Vuosina 

2016-2018 hallituksen kärkihanke ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan 
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kaikenikäisten omaishoitoa” toimi yhtenä merkittävänä ohjausmuotona. Laatusuosi-

tus nostaa esiin viisi tärkeintä teemaa ikääntyvien palvelujen kehittämisen tavoit-

teiksi; toimintakykyinen ikääntyminen, asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen, 

osaamisen laatu, ikäystävällinen palvelurakenne ja teknologia. (Laatusuositus hyvän 

ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017, 6-8, 14.) 

Sosiaali- ja terveysministeriö (2015) on antanut linjauksen terveydenhuollossa annet-

tavista etäpalveluista, koska niille ei toistaiseksi ole ollut kattavia säännöksiä lainsää-

dännössä. Sosiaali- ja terveysministeriö (2015) on todennut, että palveluiden sisällön 

osalta etäpalvelut voidaan rinnastaa perinteisiin vastaanottokäynteihin. Palvelun tu-

lee olla hyvän ja yleisesti hyväksytyn käytännön mukainen. STM edellyttää, että pal-

velua tarjoava ammattihenkilö tai organisaatio arvioi huolellisesti sen, soveltuuko ky-

seinen palvelu toteutettavaksi etäpalveluna. Ammattihenkilön velvollisuus on myös 

arvioida asiakkaan tai potilaan soveltuvuus palveltavaksi etäpalvelun keinoin. (Sosi-

aali- ja terveysministeriön linjaus terveydenhuollossa annettavista etäpalveluista 

2015, 1-2.)  

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on antanut oman ohjeensa 

etäpalveluiden tuottamisesta (2015). Valviran ohje on sisällöltään samankaltainen so-

siaali- ja terveysministeriön linjauksen kanssa, mutta on yksityiskohtaisempi. Valviran 

ohje koskee julkisen terveydenhuollon toimintayksikön, yksityisen palvelun tuottajan 

ja itsenäisen ammatinharjoittajan vastaanottotoimintaa, jossa palvelu annetaan asi-

akkaalle etäyhteyden välityksellä. Valvira edellyttää etäpalveluja tuottavalta taholta 

asianmukaisia tiloja, laitteita ja yhteyksiä, sekä toiminnan edellyttämän osaamisen ja 

koulutuksen henkilöstöltä. Etäpalveluissa asiakastietojen käsittelyyn ja välittämiseen 

käytettävien tietojärjestelmien on täytettävä tietosuojaa, salassapitoa sekä tietotur-

vaa koskevat vaatimukset. (Potilaalle annettavat terveydenhuollon etäpalvelut 2015.) 

1.4 Etähoivapalvelujen kehittämisen tarve 

Etähoivapalvelujen kehittämisen ajurit ovat väestön ikääntyminen ja sen myötä ai-

heutunut paine vanhustenhoidon kustannusten kasvun hillitsemiselle (Botsis & Hart-

vigsen 2008, 201). Teknologian hyödyntämisen lisääminen sosiaali- ja terveyspalvelu-
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jen järjestämisessä on ollut viime vuosina merkittävä teema valtakunnallisissa lin-

jauksissa väestön ikärakenteen muutoksen aiheuttaman sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kehittämistarpeen vuoksi. Ikääntyvien elämänlaatua voidaan jo nyt parantaa ja tukea 

monin tavoin teknologiaa ja digitaalisuutta hyödyntäen, ja näitä keinoja pyritään ke-

hittämään aktiivisesti edelleen. Sosiaali- ja terveysministeriön (2017) mukaan tekno-

logiaa hyödynnettäessä lähtökohtana tulisi olla ikääntyneen asiakkaan itsemäärää-

misoikeuden tukeminen, omatoimisuuden lisääntyminen sekä palvelujen parantami-

nen. Turvallista kotona asumista voivat tukea vaikkapa liesi- ja palovaroittimet, 

ovihälyttimet tai muut automaattisesti apua hälyttävät laitteet sen lisäksi, että tekno-

logiaa hyödynnetään yhteyden pitämiseksi vaikkapa ikääntyneen ja palveluntarjoajan 

kesken. (Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen paranta-

miseksi 2017, 26-27.) On arvioitu, että jo olemassa olevilla robotiikan ja automatiikan 

sovelluksilla voitaisiin korvata noin viidennes hoitohenkilöstön tekemästä työstä. Hoi-

tohenkilöstön välitön ja välillinen hoitotyö ei ole korvattavissa, mutta vaikkapa koti-

hoidossa esimerkiksi matkoihin kuluva aika ja resurssit voitaisiin joissain tapauksissa 

poistaa ja kohdentaa itse hoitotyöhön. (Kangasniemi & Andersson 2016, 37.)  

Ikääntyvä väestö käyttää sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja runsaasti. Yhteiskun-

nalla on tulevaisuudessa välttämätön tarve kustannusten hillitsemiselle hoidon ja 

hoivan laatua ja saatavuutta heikentämättä, jopa niitä parantaen. Etähoivapalve-

luissa saattaa piillä mahdollisuuksia vahvistaa ennaltaehkäisevää vanhustyötä tuke-

malla niitä asiakkaita, jotka tällä hetkellä jäävät vaille tukea hyvän fyysisen kuntonsa 

vuoksi. Arneart & Delesie (2000) toteavat, että etähoivapalveluilla voitaisiin vähentää 

asiakkaan tarpeettomia, vaikkapa turvattomuuteen liittyviä käyntejä sairaalassa. Li-

säksi etähoivapalvelujen käytöllä on todettu voitavan muun muassa säästää matka-

kustannuksia ja aikaa sekä parantaa hoivapalvelujen saatavuutta. (Arnaert & Delesie 

2001, 311-313.) 

Hyvin suunnitellulla etähoivapalvelulla voitaisiin siis mahdollisesti parantaa tervey-

denhuollon saatavuutta ja saavutettavuutta haavoittuvassa asemassa oleville väestö-

ryhmille, jotka joko toimintakykynsä tai sijaintinsa vuoksi ovat etäällä palveluista. Uu-

dentyyppiset palvelumuodot puolestaan saattaisivat lisätä palvelujen joustavuutta.  
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1.5 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimusongelma 

Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää ikääntyvien asiakkaiden näkemyksiä asiakasläh-

töisistä etähoivapalveluista silloin, kun vuorovaikutus hoitohenkilökunnan kanssa ta-

pahtuu videoneuvottelutekniikan välityksellä. Tavoitteena on tuottaa tietoa asiak-

kaan näkemyksestä asiakaslähtöisten etähoivapalvelujen kehittämiseksi ikääntyvälle 

väestölle. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää ikääntyville suunnattujen, asia-

kaslähtöisten etähoivapalveluiden kehittämisessä ja muotoilussa.  

Tutkimusongelmana on selvittää, millaisia näkemyksiä ikääntyneillä henkilöillä on vi-

deovälitteisistä, vuorovaikutteisista etähoivapalveluista ja millaisena asiakaslähtöi-

nen etähoivapalvelu näyttäytyy asiakkaan näkökulmasta.  

1.6 Tiedonhaku 

Tämän opinnäytetyön viitekehystä rakennettiin tutustumalla aikaisempiin aiheista 

tehtyihin tutkimuksiin ja selvityksiin. Ajankohtaista tietoa haettiin useista eri tieto-

kannoista, kuten Google Scholar, Elsevier, Finhejew, PubMed, SAGE journals ja Eme-

rald Insight. Lisäksi käytettiin mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä So-

siaali- ja Terveysministeriön (STM) julkaisuja luomaan kuvaa sosiaali- ja terveyspalve-

lujen tilasta ja tulevaisuuden ennusteista, ajankuvasta sekä poliittisesta viitekehyk-

sestä. Hakuja tehtiin sekä suomeksi ja englanniksi, tiedonhaku rajattiin koskemaan 

vuoden 2000 jälkeen julkaistuja julkaisuja (Taulukko 1).  

 

Taulukko 1. Esimerkkejä tiedonhaun hakusanoista 

Ensisijainen hakusana: Toissijainen hakusana Toissijainen hakusana  

Etäh* 
Telenursing 
Telecare 
Etäterveydenhuolto 
Telehealth 
Telehealthcare 
eHealth 
Asiakaslähtöisyys 
Asiakasosallisuus 
Asiakasymmärrys 

Ethics 
Etiikka 
Video 
Videoconference 
Videoneuvottelu 
Videoconferensing 
Videoconsulting 
 

Ikääntynyt 
Vanhus 
Elderly  
Aging 
Kotihoito 
Home Care 
Pitkäaikaissairaus 
Chronic disease 
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Esimerkiksi PubMed-tietokannasta hakusanalla ”Telecare” löytyi yhteensä 3082 osu-

maa. Kun hakusanaan lisättiin ”elderly”, osumia löytyi 982 kappaletta. Edelleen ha-

kuehtoihin sana ”Home Care”, hakutuloksia saatiin 133 kappaletta. Kun poimittiin ha-

kutuloksista ne, joissa on tutkittu videoneuvottelutekniikan käyttöä ikääntyvän hoi-

don tukena, tuloksia jäi alle viisi, näistä viidestä yksi artikkeli soveltui joko laadulli-

sesti tai näkökulmansa vuoksi hyödynnettäväksi. 

 

2 Asiakaslähtöisyys palvelujen kehittämisessä 

2.1 Asiakaslähtöisyys ja siihen liittyvät käsitteet 

Asiakaslähtöinen ajattelu sosiaali- ja terveyspalveluissa on vielä suhteellisen nuori il-

miö. Termiä ”asiakaslähtöisyys” käytettiin politiikassa ensimmäisiä kertoja vasta 

1990-luvulla. Asiakaslähtöisen kehittämisen jalansijaa ovat vahvistaneet 2000-luvun 

sosiaali- ja terveysalan muutospaineet. (Koivunen, 2017.) Asiakaslähtöisyys on tämän 

päivän terveyspolitiikan keskeinen tavoite.  

THL:n vuonna 2017 tekemässä tutkimuksessa tutkittiin asiakkaiden kokemuksia hoi-

dostaan mm. palveluun pääsyn, kunnioittavan kohtelun ja osallistumismahdollisuuk-

sia kuvaavien muuttujien avulla. Tutkimuksen mukaan muun muassa paljon palve-

luita käyttävien asiakkaiden kokemukset olivat kaikilla osa-alueilla kielteisempiä kuin 

vähemmän palveluita käyttävillä asiakkailla. Eläkeläiset olivat työikäisiä useammin 

tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja kohteluun. Pitkäaikaissairaat ja masentuneet taas 

kokivat kohtelun sekä hoitoon osallistumisenkin kielteisempänä kuin muut. (Aalto 

ym. 2017, 1-2.) Koivunen (2017) kuitenkin toteaa, etteivät tyytyväisyysmittaukset 

riitä palvelujen uudistamiseen, vaan palvelujen kehittämisessä olisi hyödynnettävä 

asiakaskohtaamisissa kertynyttä tietoa (Koivunen, 2017). 

Asiakaslähtöisyyttä käytetään usein synonyymina termille asiakaskeskeisyys. Nämä 

käsitteet sisältävät kuitenkin merkittävän eron. Virtanen ym. (2011) määrittelevät 

asiakaskeskeisyyden tarkoittavan sitä, että palvelut organisoidaan niiden keskiössä 
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sijaitsevaa asiakasta varten. Asiakaslähtöisyydessä asiakas taas nähdään osallistuvana 

palvelujen kehittäjänä sen sijaan, että hän olisi vain palvelujen kehittämisen koh-

teena. Asiakaskeskeisessä ajattelussa vaara on se, että palveluja kehitetään niitä 

tuottavan organisaation intresseistä käsin sen sijaan, että palvelujen kehittäminen 

käynnistyisi asiakkaan määrittelemistä tarpeista. (Virtanen, Suoheimo, Lamminmäki, 

Ahonen & Suokas 2011, 18; Korhonen & Virtanen 2015, 237.) Asiakaslähtöisen ja 

asiakaskeskeisen kehittämismallin eroa on kuvattu alla (Kuvio 2).  

 

 

Kuvio 2. Asiakaskeskeisen ja asiakaslähtöisen kehittämismallin eroja (Virtanen ym. 

2011, 37) 

Asiakaslähtöisyys mainitaan usein palvelujen ja toiminnan arvoperustana käymättä 

juurikaan keskustelua siitä, mitä asiakaslähtöisyydellä todellisuudessa tarkoitetaan. 

Asiakaslähtöisyyden merkityksestä ollaan usein mieltä, mutta käsitteen aito ymmär-

täminen ja sen konkretisoiminen käytäntöön vaikuttaa olevan haaste sosiaali- ja ter-

veyssektorilla. Asiakaslähtöisyyden laajat ja moninaiset merkitykset vaatisivat asia-

kaslähtöisyyden merkityksen määrittelyä erikseen kussakin tilanteessa ja kustakin nä-

kökulmasta. Esimerkiksi asiakkaan ja palvelua tuottavan organisaation näkemys asia-
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kaslähtöisyydestä voi erota toisistaan merkittävästi. Asiakkaalle palvelun asiakasläh-

töisyyden voidaan nähdä määrittyvän sen mukaan, miten hyvin palvelu kohtaa asiak-

kaan tarpeen palvelulle. (Koivunen 2017; Virtanen ym. 2011, 11.) 

Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan asiakkaan ja ammattilaisen kumppanuutta, vuoro-

puhelua ja tasa-arvoista vaikuttamista palvelun toteutumisessa. Asiakaslähtöinen 

palvelu tuotetaan asiakkaan tarpeista käsin ja palvelussa asiakas huomioidaan koko-

naisvaltaisesti omassa ympäristössään. (Koivunen, 2017.) Sosiaali- ja terveyspalve-

luissa asiakaslähtöisyys nähdään arvoperustana, joka pyrkii takaamaan, että jokainen 

asiakas kohdataan ihmisarvoisena yksilönä. Palvelujen asiakaslähtöisyys taas tarkoit-

taa sitä, että ne lähtevät asiakkaan, eivät organisaation tarpeista. (Virtanen ym. 2011, 

18.) 

Asiakaslähtöisyys käsitteenä on kuitenkin murroksessa. Asiakaslähtöisyyden on to-

dettu tarkoittavan nykyisellään tosiasiassa asiakaskeskeisyyttä eli sitä, että palvelun-

tarjoaja huolehtii asiakkaan puolesta sekä palvelujen laadusta sekä potilas- ja asia-

kasturvallisuudesta. Tulevaisuudessa asiakaslähtöisyys ei tokikaan siirrä vastuuta po-

tilas- ja asiakasturvallisuudesta pois palvelun tarjoajalta, mutta keskiössä on entistä 

vahvemmin asiakkaan osallisuus ja mahdollisuus vaikuttaa omiin palveluihin. Asiak-

kaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta tehty arvio sosiaali- ja terveyspalvelujen koko-

naisuudesta on asiakaslähtöisyyden ydin. (Eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi 

2018; Koivunen 2017; Virtanen ym. 2011.) 

Viime vuosina sosiaali- ja terveyspalvelut ovat alkaneet hyödyntää uudenlaisia mene-

telmiä tavoitellessaan asiakaslähtöisiä palveluja. Esimerkiksi palvelumuotoilun kei-

noin palvelujen kehittämistä voidaan lähestyä tuoreella ja innovatiivisella otteella 

asiakaslähtöisesti. Palvelumuotoilussa keskeistä on asiakaslähtöisten palvelujen ke-

hittäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa. (Koivula, 2017.)  

2.2 Asiakasymmärrys 

Asiakaslähtöisten palvelujen edellytys on asiakkaan ja palveluntarjoajan yhteisym-

märrys siitä, miten palvelu järjestetään asiakaslähtöisesti olemassa olevien mahdolli-

suuksien rajoissa. Yhteisymmärryksen saavuttaminen edellyttää asiakasymmärrystä 
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eli sitä, että palveluntarjoaja ymmärtää asiakkaan kokonaistilannetta ja tarpeita. (Vir-

tanen ym. 2011, 18.) Asiakas nähdään palvelun vastaanottajan sijaan aktiivisena pal-

velun käyttäjänä, jonka näkökulma on palvelun kehittämisen keskiössä (Miettinen 

2011, 13). 

Asiakasymmärrys tarkoittaa sitä, asiakkaan kokonaistilanne ymmärretään palvelun 

kehittämisen lähtökohtana. Asiakasymmärrys käsittää asiakkaan inhimillisten tuntei-

den ja tarpeiden, hänen toimintansa ja motiiviensa syvällisen ja kokonaisvaltaisen 

ymmärtämisen. (Miettinen 2011, 13.) Asiakasymmärrystä kasvatetaan keräämällä 

tietoa palvelun kohderyhmän tarpeista, odotuksista ja tavoitteista. Tietoa kerätään, 

jotta palvelu voidaan suunnitella vastaamaan asiakkaan tarvetta. Kun asiakkailta 

saatu tieto analysoidaan ja jäsennellään hyvin, voidaan suunnitella palvelukonsepti, 

joka on arvokas sekä asiakkaalle että palveluntuottajalle. (Tuulaniemi 2011, 142-143.)  

Sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakas käyttää palvelua omista lähtökohdistaan ja tar-

peistaan käsin. Näin ollen asiakasymmärryksen tulisi sisältää asiakkaan elämän, arjen, 

todellisuuden ja toimintaympäristön tarkastelua kokonaisvaltaisesti ja laajasti. Vaikka 

asiakas nähdään yksilönä, on myös huomioitava yhteisöt, joihin asiakas kuuluu. Täl-

laisia yhteisöjä voivat olla vaikkapa perhe, lähiyhteisö tai yhteiskunta. (Virtanen ym. 

2011, 18.) 

Termit asiakas- ja käyttäjätieto sekoitetaan herkästi toisiinsa. Käyttäjätieto sisältää 

laajemman, tarkemman ja kokonaisvaltaisemman kuvan asiakkaan tilanteesta kuin 

asiakastieto. Käyttäjätieto voi parhaimmillaan auttaa palveluntarjoajaa ja sen kehittä-

jää luomaan asiakasprofiilin ymmärtämällä asiakkaan käyttäytymistä, toiveita ja ko-

kemusta. Asiakasprofiilien muodostaminen taas saattaa edelleen auttaa ymmärtä-

mään palvelua käyttävien asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja samankin asiakasseg-

mentin sisällä olevia eroja asiakkaiden käyttäytymisessä. (Miettinen 2011, 14.) 

Sosiaali- ja terveyspalvelut mielletään asiakas- ja ihmiskeskeisiksi palveluiksi. Siitä 

huolimatta muun muassa terveyspalveluyritykset olivat vuonna 2016 niiden yritysten 

joukossa, jotka painottivat asiakaskokemusta määrällisesti vähiten suomalaisista 

pörssiyrityksistä. (Ahvenainen, Gylling & Leino 2017, 19.) Julkisten sosiaali- ja terveys-

palveluiden järjestäminen on ollut perinteisesti asiantuntijakeskeistä ja malli asiak-



15 
 

 

kaan osallistamiselle on vielä melko uusi. Asiakkaiden osallistumista palveluiden ke-

hittämiseen ei juuri Suomessa vielä ole painotettu. (Linnanmäki 2017, 1624; Lee-

mann & Hämäläinen 2016, 586.)  

Asiakasymmärryksen kokonaisuuteen liittyy palveluntarjoajan näkökulmasta myös 

käsite ydinasiakaskokemus. Ydinasiakaskokemuksella tarkoitetaan asiakkaan koke-

musta siitä, saavuttaako palvelun ydin asiakkaan tarpeen. Esimerkiksi matkustaessasi 

junalla ydinasiakaskokemus syntyy siitä, että juna vie sinut luotettavasti perille. Koti-

hoidon etähoivapalveluun tätä verrattaessa voitaisiin kysyä, kokeeko asiakas, että 

vastaamme sellaiseen tarpeeseen, johon asiakkaan kokemuksen perusteella etäkäyn-

nillä tulee vastata. Esimerkiksi jos yksinäinen ja ahdistunut asiakas kokee päivittäisen 

hoitajan etäkäynnin helpottavan hänen oloaan sekä lisäävän turvallisuuden ja arjen 

hallinnan tunnetta, asiakas todennäköisesti kokee, että palvelu ja hänen tarpeensa 

ovat kohdanneet. Mikäli asiakas taas kokee, että ensisijaisesti tarvitsisi apua peseyty-

miseen ja kodin hoitamiseen, etähoivapalvelu ei kohtaa asiakkaan tarvetta. Mikäli 

asiakkaan ydinasiakaskokemus ei vastaa asiakkaan varsinaista tarvetta, se voidaan 

nähdä tarpeettomana. (Ahvenainen ym. 2017, 70.) 

Asiakasymmärryksen muodostaminen ja hyödyntäminen etähoivapalvelujen kehittä-

misessä on keskeistä, jotta palvelulla on mahdollisuus muodostua luontevaksi osaksi 

palvelurakennetta ja täyttää sille asetetut tavoitteet. On todettu, että pääasiallinen 

syy siihen, miksi ikääntyvät eivät ota teknologiaa tai teknologiavälitteisiä palveluja 

käyttöönsä on se, että he eivät koe niiden vastaavan heidän tarpeisiinsa (Arnaert & 

Delesie, 2001, 312). Gilly & Zeithaml (1985) raportoivat jo kolme vuosikymmentä sit-

ten, että teknologian käyttöönottoon vaikuttaa merkittävimmin se, miten hyvin 

ikääntynyt kokee teknologian tai palvelun vastaavan tämän tarpeisiin (Gilliy & 

Zeitham 1985). Schlahta ja muut (2008) toteavat, että ikääntyvät suhtautuvat etähoi-

vapalveluihin positiivisesti, mikäli se takaa heille hoivapalveluja, joita he kokevat tar-

vitsevansa. (Schlanta-Fairchild, Elfrink & Deickman, 2008.)  

2.3 Asiakasosallisuus 

Asiakkaiden tieto eroaa ammattilaisten tiedosta ja palvelut näyttäytyvät asiakkaan 

silmin erilaisina, kuin ammattilaisen kokemuksen pohjalta. Asiakkaan osallistamisen 
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nähdään tuottavan paremmin asiakkaan tarpeita vastaavia palveluita. (Salonen, Elo-

ranta, Hautala & Kinos 2017, 17.) Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen asiakas-

ymmärryksen pohjalta edellyttää sekä asiakkaan osallistumista että osallistamista 

palvelujen kehittämisprosessiin. Asiakasosallisuus tarkoittaa sitä, että asiakas osallis-

tuu palvelujen suunnitteluun, tuottamiseen, kehittämiseen ja arviointiin. Asiakasläh-

töisyys tavoittelee asiakkaan osallisuutta oman palvelunsa tarpeen arviointiin ja 

omaa tilannettaan koskevaan päätöksentekoon. Osallisuus edellyttää, että asiakas on 

vuorovaikutteisesti yhteistyössä ammattilaisen kanssa niin, että asiakkaalla on aidosti 

mahdollisuus vaikuttaa palveluprosessiin. Pelkkä palautteen kerääminen ja asiakkai-

den kuuleminen ei ole sinällään vielä aitoa asiakasosallisuutta tai asiakaslähtöistä 

ajattelua. (Linnanmäki 2017, 1623; Salonen ym. 2017, 17.) 

Leemann ja Hämäläinen (2016) ovat luoneet synteesin asiakkaan osallisuutta kuvaa-

viin termeihin. Asiakasosallisuus tarkoittaa heidän mukaansa sitä, että palveluiden 

järjestämistapaa suunnittelevat palveluiden käyttäjät. Asiakkaan osallisuus taas näh-

dään sellaisena osallisuuden muotona, joka toteuttaa, varmistaa ja lisää asiakasläh-

töisyyttä ja asiakkaan osallisuutta niin palvelujärjestelmässä kuin asiakastyössäkin. 

(Leemann & Hämäläinen 2016, 587.) 

Asiakasosallisuuden perimmäinen tavoite on, että asiakkaan hoito ja palvelu vastaisi-

vat asiakkaan tarpeita sekä palveluiden ja hoidon vastaaminen asiakkaan tarpeeseen 

olisi oikea-aikaista. Asiakasosallisuudella voidaan tavoitella yhdenvertaisesti saatavia 

ja saavutettavia palveluita. On kuitenkin tärkeää huomata, että yhdenvertaisuus ei 

suinkaan tarkoita palveluja, jotka ovat samanlaisia kaikille. Yhdenvertaisuus tarkoit-

taa sitä, että asiakkaiden tarpeet tulevat taustasta ja arjen todellisuudesta riippu-

matta yhdenvertaisesti kohdatuiksi.  Asiakasosallisuudella ei tavoitella ainoastaan 

hyötyä asiakkaalle. Voidaan ajatella, että asiakaskeskeiset palvelut hyödyttävät yhtä 

lailla palvelun tuottajaa, ammattilaista ja palvelujen järjestäjää. Asiakasosallisuudella 

tavoiteltuja hyötyjä on tarkasteltu alla (Taulukko 2) 
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Taulukko 2. Asiakasosallisuudella tavoiteltuja hyötyjä eri toimijoille (Linnanmäki 

2017, 1624) 

Hyödynsaaja: Tavoiteltava hyöty: 
Asiakas, potilas Palveluun pääsy helpottuu, poiskäännytys, luukuttaminen ja väliinputoaminen vähenevät 

Ymmärrys hoitotoimenpiteistä, vastuunotto ja sitoutuminen hoitoon kasvavat 
Terveys ja hyvinvointi kohenevat 
Osallisuuden kokemuksen myötä itseluottamus ja elämänhallinta kehittyvät 
Hoitotarve ja palveluriippuvuus vähenevät 

Sote- 
ammattilainen 

Hoitotulokset ja palvelun vaikuttavuus paranevat 
Ymmärrys potilaan tilanteesta ja hoitoon vaikuttavista arkielämän tekijöistä kasvaa 
Vuorovaikutus potilaan kanssa helpottuu 
Työaikaa säästyy, työn mielekkyys ja työhyvinvointi kohenevat 

Palvelujen  
tuottaja 

Palveluketjun toimivuus paranee, tarpeettomia palveluja pystytään karsimaan ja syntyy säästöjä 
Asiakasymmärrys paranee, asiakkaille pystytään tuottamaan arvoa ja kilpailukyky paranee 
Kyky kehittää innovatiivisia palveluita vahvistuu 

Palvelujen  
järjestäjä 

Palvelujen yhdenvertainen saatavuus paranee 
Palvelujen integraatio kehittyy, palveluketjut toimivat, valitukset vähenevät 
Palvelujen vaikuttavuus paranee ja resurssit riittävät paremmin 
Lakisääteiset velvoitteet täyttyvät 

 

Asiakasosallisuuden lisääminen on muutos sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteissa. 

Se edellyttää uudenlaista asennoitumista, osaamista ja ammattitaitoa alan henkilös-

töltä. Asiakkaan näyttäytyminen tasavertaisena kumppanina ja kehittäjänä asiantun-

tijan rinnalla saattaa tuntua henkilöstöstä vieraalta ja hankalalta. Asiakkaiden epä-

realistiset odotukset osallistumisestaan saattavat aiheuttaa kitkaa, sillä kaikkia odo-

tuksia ei vaikkapa resurssisyistä voida täyttää. Toimintakulttuurin muutokseen vasta-

taan parhaiten johtamisen, viestinnän ja henkilöstön koulutuksen keinoin. (Linnan-

mäki 2017, 1624.) 
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3 Etähoivapalveluihin liittyvät käsitteet 

3.1 Etäpalvelut ja rinnakkaiskäsitteet 

Koska etähoivapalvelut ja muut sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalvelut ovat suh-

teellisen uusia toimintamuotoja, eivät niihin liittyvät käsitteet ja termit ole vielä kovin 

vakiintuneita. Myöskään englannin- ja suomenkieliset termit eivät välttämättä vastaa 

sisällöltään toisiaan, ja niitä käytetään vaihtelevasti lähteestä ja kontekstista riip-

puen. Etäpalvelujen kehittyminen on lisäksi ollut niin nopeaa, että huomiota tulee 

myös kiinnittää aikaikkunaan, jossa aihetta on käsitelty. Käsiteiden sisällöt ja termi-

nologia ovat kehittyneet ja tarkentuneet merkittävästi jopa viimeisen vuosikymme-

nen aikana.  

Tässä opinnäytetyössä käsitemäärittelyn lähtökohdaksi valittiin käytettäväksi tois-

taiseksi suomenkielessä vakiintuneimmat sosiaali- ja terveysministeriön ja Ikätekno-

logiakeskuksen määritelmät etähoivapalveluista. (Sosiaali- ja terveysministeriön lin-

jaus terveydenhuollossa annettavista etäpalveluista 2015; Forsberg, Intosalmi, Nor-

dlund & Suhonen 2014, 15.)  

Englanninkielisten termien vastaavuutta peilattiin World Health Organization:n 

(WHO) määritelmään, jonka avulla etsittiin oikeanlaista englanninkielistä tutkimuskir-

jallisuutta (Telehealth, N.d). Tässä opinnäytetyössä sateenvarjokäsitteenä nähdään 

sähköiset terveydenhuoltopalvelut (eHealth), joiden alle sijoittuu etäterveyden-

huolto (Telehealthcare). Etähoiva (Telenursing, Telecare) sijoittuu etäterveydenhuol-

lon alaisuuteen (Kuvio 3). 
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Kuvio 3. Etähoivapalvelujen sijoittuminen sähköisissä terveydenhuoltopalveluissa 

 

Tässä opinnäytetyössä etäyhteydellä tarkoitetaan sitä, että etähoivapalvelu tarjotaan 

asiakkaalle hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa (ICT = Information and Commu-

nication Technology), tässä tapauksessa hyödyntämällä videoneuvottelutekniikkaa. 

Videoneuvottelutekniikka pitää sisällään erilaiset laitteet ja sovellukset, jotka mah-

dollistavat hoitajan ja asiakkaan audiovisuaalisen vuorovaikutuksen silloin, kun he si-

jaitsevat etäällä toisistaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi web-kameralla ja mikrofo-

nilla varustettua tietokonetta, tablettitietokonetta tai älypuhelinta sekä niihin asen-

nettavia videoneuvottelun mahdollistamia ohjelmia ja sovelluksia. Videoneuvottelu-

menetelmä eroaa pelkän äänen välityksellä tapahtuvasta etävuorovaikutuksesta hoi-

totyön näkökulmasta merkittävästi. Se mahdollistaa asiakkaan tilanteen arvioinnin 

kokonaisvaltaisemmin, kun hoitaja kykenee käyttämään sekä näkö- että kuuloaisti-

aan asiakkaan kanssa kommunikoidessaan. Myös asiakkaan näkökulmasta vuorovai-

kutus saattaa olla helpompaa videoneuvottelutekniikan kuin puhelimen välityksellä, 
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kun asiakas näkee henkilön, jonka kanssa kommunikoi. Hoitohenkilökunnan arvioin-

nin apuna voi etäpalvelutapahtuman aikana olla etäseurantalaitteita, muun muassa 

verenpaine- tai verensokerimittari. (Fronczek & Rouhana 2018, 234; Rush, Howlett, 

Munro & Burton 2018.) 

Etäterveydenhuoltoon liittyvässä suomenkielisessä aineistossa käytetään toistuvasti 

etuliitettä ”tele-” (esimerkiksi telelääketiede). Etuliite tele- viitta johonkin, joka on 

etäällä kohteesta. Esimerkkinä voidaan mainita telemetria, jolla voidaan tarkoittaa 

sekä tiedon siirtämisen prosessia ja siirrettävää tietoa että tiedon siirtämiseen tarkoi-

tettua laitetta asiayhteydestä riippuen. Terveydenhuollossa käytettävä termistö on 

paikoin epäjohdonmukaista ja samalla termillä voidaan tarkoittaa useita eri asioita 

kontekstista riippuen. (Schlachta-Fairchild, Elfrink & Deikman, 2008.)  

Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto tuottivat vuosina 2010-

2014 KÄKÄTE-projektissa ikäteknologiasanaston, jonka tavoitteena oli yhtenäistää 

termistöä ja selkeyttää käsitteitä. KÄKÄTE-projekti on lyhenne sanoista ”Käyttäjälle 

kätevä teknologia” ja sen tarkoituksena oli selvittää, miten teknologiaa voitaisiin hyö-

dyntää ikääntyvän väestön arjen ja asumisen tukena sekä vanhustyössä. Sanaston 

luomisessa oli mukana edellä mainittujen tahojen lisäksi Aspa-säätiö, Esteettömyys-

keskus ESKE, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä terminologian asiantuntijana Sa-

nastokeskus. Sanaston tavoitteena on yhdenmukaistaa ikäteknologiaan liittyvää kä-

sitteistöä niin ikäihmisille kuin palveluita ja teknologiaa tarjoaville yrityksille ja orga-

nisaatioillekin. (Forsberg ym. 2014, 3.) KÄKÄTE-projektin tuottamaa sanastoa on käy-

tetty osana opinnäytetyön käsitemäärittelyä.  

3.2 Sähköiset terveydenhuoltopalvelut ja etäterveydenhuolto 

WHO:n mukaan etäterveydenhuollolla (engl. Telehealthcare, telehealth) tarkoitetaan 

terveydenhuoltopalvelua, jota tarjotaan televiestinnän ja virtuaaliteknologian avulla 

terveydenhuoltolaitosten ulkopuolelle. WHO määrittelee sateenvarjokäsitteeksi säh-

köiset terveydenhuoltopalvelut (eHealth), joiden alaisuuteen etäterveydenhuolto si-

joittuu. Sähköiset terveydenhuoltopalvelut hyödyntävät etäterveydenhuoltoa laa-

jemmin ja monipuolisemmin tieto- ja viestintätekniikkaa (ICT). Myös suomenkielessä 

näkee laajasti käytettävän englanninkielistä termiä eHealth. (Telehealth, N.d). 
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WHO (2016) on määritellyt, että eHealth sisältää kaikki sähköiset ja teknologiavälit-

teiset, terveyteen liittyvät ja ICT:n avulla tuotetut sähköiset palvelut terveydenhuol-

lon kontekstissa. Näitä voivat olla myös terveydentilan seurantaan, koulutukseen, 

osaamiseen ja tutkimukseen liittyvät sähköiset ratkaisut. (Global diffusion of eHealth 

2016, 5.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee eHealth-käsitteen tieto- ja 

viestintäteknologian (ICT) hyödyntämiseksi terveydenhuollossa sekä paikallisesti että 

välimatkan päästä. (Hämäläinen, Reponen, Winblad, Kärki, Laaksonen, Hyppönen, 

Kangas 2013, 9; Hyppönen, Hämäläinen & Reponen 2015, 11.) Sähköisten terveyden-

huoltopalvelujen kokonaisuudella tarkoitetaan Euroopan Komission mukaan niitä 

”terveydenhuoltoalan välineitä ja palveluja, jotka hyödyntävät tieto- ja viestintätek-

niikkaa ja joiden pyrkimyksenä on parantaa sairauksien ehkäisyä, diagnosointia, hoi-

toa, seurantaa ja terveydenhuollon hallintoa”. Sähköiset terveydenhuoltopalvelut pi-

tävät sisällään etäterveydenhuoltopalveluiden lisäksi muun muassa sähköisen tieto-

jen vaihtamisen asiakkaiden ja ammattilaisten sekä organisaatioiden välillä, erilaisia 

sovelluksia, kuten potilastietojärjestelmät, seurantalaitteet ja erilaiset varausjärjes-

telmät. (Sähköiset terveyspalvelut N.d.) 

Jones (2012) määrittelee etäterveydenhuollon (Telehealth, telehealthcare) vuorovai-

kutteiseksi teknologian käytöksi terveydenhuollon erilaisissa toimissa. Etäterveyden-

huolto voi sisältää erilaisia keinoja tuottaa terveydenhuoltopalveluja asiakkaan sijain-

nista riippumatta. Etäterveydenhuollon välineinä voivat olla puhelin, faksi, vuorovai-

kutteinen video ja ääni, potilaan seurantalaitteet, jotka välittävät ja tallentavat tie-

toa, sähköiset potilastietojärjestelmät ja potilastietojen välittämiseen tarkoitetut jär-

jestelmät, sähköiset tietokannat tai esimerkiksi sähköinen hoidon suunnittelu ja pää-

töksenteko. (Jones 2012, 503.) 

Ikäteknologiakeskus määrittelee etäterveydenhuollon sisältävän etähoivan ja -hoidon 

lisäksi laajasti etäyhteyden välityksellä tapahtuvia terveyspalveluiden tuottamista. 

Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi asiantuntijan konsultointi. (Forsberg ym. 2014, 

15.) 

Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt terveydenhuollon etäpalveluiksi (tele-

healthcare services) sellaiset palvelut, joissa terveydenhuollon palveluita annetaan 

telelääketieteen eli etälääketieteen keinoin (Sosiaali- ja terveysministeriön linjaus 

terveydenhuollossa annettavista etäpalveluista 2015, 1). Lääkäriliiton (2016) mukaan 
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Etälääketieteellä tarkoitetaan sellaista terveydenhuollon palvelua, jossa potilaan 

hoito, tutkiminen, tarkkailu sekä tähän arviointiin perustuva päätöksenteko ja diag-

nostiikka tapahtuvat teknologiaa hyödyntäen. Palvelu voidaan toteuttaa puhelimen, 

video sähköpostiyhteyden, etämonitoroinnin tai kuvien kautta. (Lääkäriliitto 2016.)  

3.3 Etähoiva  

WHO:n mukaan esimerkki etäterveydenhuollosta on muun muassa virtuaalinen koti-

hoito (engl. virtual home care), jonka avulla ikääntyvät ja kroonisesti sairaat asiakkaat 

voivat saada tukea selvitäkseen arjestaan kotona asuessaan (Telehealth, N.d). Ikätek-

nologian sanaston mukaan hyväksytyt termit kuvata hoitajan tekemää etäkäyntiä asi-

akkaan luokse ovat etähoito (engl. Telecare) ja etähoiva (engl. Telenursing, Telecare). 

Ikäteknologiasanaston mukaan termejä virtuaalihoito, e-hoito tai e-hoiva ei suositella 

käytettäväksi. (Forsberg ym. 2014, 15.) Hoito ja hoiva sisältävät käsitteinä vivahde-

eron. Hoito -sanalla viitataan sairauden tai vamman parantamiseen tai oireiden lievit-

tämiseen. Hoito on toimintaa, johon voi kuulua esimerkiksi toimenpiteitä, lääkitystä 

tai neuvontaa. Hoiva määritellään toisesta ihmisestä huolehtimiseksi. Hoivan näh-

dään olevan kaiken ammatillisen hoitamisen lähtökohta. (Lääketieteen terminologian 

tietokannat N.d.) 

Ikäteknologiasanaston (2014) mukaan sekä etähoivalla että etähoidolla tarkoitetaan 

asiakkaan hoitoa, ohjausta ja tukemista tämän hyvinvointiin liittyvissä asioissa hyö-

dyntämällä tietoverkkoja ja muuta teknologiaa. Etäkäynnin aikana hoitaja ja asiakas 

ovat fyysisesti etäällä toisistaan ja ottavat toisiinsa kuva- ja ääniyhteyden ennalta so-

vitulla tavalla ja ennalta sovittuna aikana. Palvelu on asiakkaalle vapaaehtoista ja se 

toteutetaan yhteistyössä hänen kanssaan. Palvelutapahtuman eli etäkäynnin aikana 

hoitajalla voi olla mahdollisuus tarkkailla asiakkaan vointia myös järjestelmään liite-

tyillä mittareilla, mikäli sellaisia on käytössä. (Forsberg ym. 2014, 15.)  

Sosiaali- ja terveysministeriön määritelmä sopii kotihoidossa tarjottavaan etähoiva-

palveluun vain soveltaen, ja eroaa osin WHO:n määritelmästä. STM määrittelee ter-

veydenhuollon etäpalvelut vain lääkärin ja potilaan väliseksi palvelutapahtumaksi, 

WHO:n määritelmä taas huomioi etäterveydenhuollon määritelmän alle laajemman 

kirjon terveydenhuollon etäpalveluita. (Telehealth N.d; Sosiaali- ja terveysministeriön 
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linjaus terveydenhuollossa annettavista etäpalveluista 2015, 1 Sekä etähoiva että 

etälääketiede voidaan määritellä etäterveydenhuollon alakäsitteiksi (Jones 2012, 

503). 

Etähoito (Telecare) voidaan myös määritellä sateenvarjotermiksi erilaisille terveys- ja 

sosiaalialan etäpalveluille, kuten etälääketieteelle ja etähoivalle. Toisaalta etähoito-

termiä käytetään myös synonyymina termille etähoiva. (Forsberg ym. 2014, 15 Ter-

millä etähoito voidaan siis myös tarkoittaa potilaan tai asiakkaan teknologia- ja 

etäyhteysvälitteistä hoitoa, jonka tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäisyyttä. Näin 

kuvattuna etähoito sisältää sekä siihen tarvittavan teknologian että ammattimaisen 

terveyspalvelun, jonka tavoitteena on avustaa, tukea, seurata ja hoitaa ihmisiä 

etäältä. Bujnovska-Fedak ja Grata-Borkowska (2015) määrittelevät etähoidon sisältä-

vän erilaisia palveluja, kuten kommunikointia, konsultaatiota, seurantaa, diagnosoin-

tia sekä ohjausta, jonka tavoite on tukea asiakkaan autonomiaa ja lisätä tämän elä-

mänlaatua (Bujnovska-Fedak & Grata-Borkowska 2015, 91-92). 

Etähoivapalveluihin liittyvän terminologian vakiintumattomuutta kuvastaa hyvin se, 

miten Suomessa eri kaupunkien etähoivapalvelut on nimetty. Helsingin kaupungin 

palvelukeskus nimittää etähoivapalvelua virtuaalihoidoksi ja hoitajaa virtuaalihoita-

jaksi (Helsingin kaupungin verkkosivut, N.d). Muun muassa Lahdessa palvelu asettuu 

etähoiva- ja teknologiayksikön alaisuuteen ja on nimeltään ”Kuvapuhelinpalvelu” 

(Etähoiva ja teknologiayksikkö Severi 2018). 

Etähoivapalvelulla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä palvelua, jossa asiakasta tue-

taan hänen kotiinsa fyysisesti etäältä videoneuvottelutekniikan avulla. Hoitaja ja asia-

kas ovat palvelutapahtuman aikana vuorovaikutuksessa toistensa kanssa audiovisu-

aalisesti eli ääni- ja kuvavälitteisesti. Etähoivapalvelun käsitteeseen sisältyy sekä asi-

akkaan hoiva ja palvelu että vuorovaikutuksen mahdollistava teknologia, yhteydet ja 

sovellukset. Palvelutapahtumalla eli etäkäynnillä on tarve, tarkoitus ja tavoite, joka 

liittyy ikääntyvän asiakkaan arjen, terveydentilan ja hyvinvoinnin tukemiseen amma-

tillisesti. 
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3.4 Eettinen näkökulma etähoivapalveluihin 

Etähoivapalveluihin liittyy runsaasti eettistä keskustelua ja huolta fyysisen hoivan 

korvaamisesta etäältä tapahtuvalla seurannalla. Fyysisesti tapahtuva hoiva mielle-

tään vastakkaiseksi kylmän teknologian kanssa, vaikka tarkemmin tarkasteltuna täl-

laista vastakkainasettelua ei välttämättä ole olemassa. Terveydenhuollon teknologian 

tutkimus painottaa ihmisen ja teknologian välistä suhdetta rationaalisesti ja instru-

mentaalisesti. Osa etäpalveluita koskevaa tutkimusta kyseenalaistaa tätä ajatusta. 

Etäpalveluihin nähdään voivan sisältyä myös toiminnallisia, sosiaalisia ja emotionaali-

sia ulottuvuuksia. (Pols & Moser 2009, 176 Etäpalveluita koskevaa keskustelua on kri-

tisoitu retoriikan ristiriitaisuudesta. Keskustelussa muodostetaan ristiriitaisia väitteitä 

teknologian yhdistämisessä vanhoihin hoitomuotoihin ja niiden vaikuttavuuteen. Etä-

palveluita edustavat tahot korostavat, että etäpalvelujen ei ole tarkoitus korvata fyy-

sistä hoitajan käyntiä. Toisaalta etäpalveluista puhutaan tapana hallita väestön ikään-

tymisestä aiheutuvia taloudellisia haasteita ja palvelun tarpeen kasvua. (Roberts & 

Mort 2009, 152 Valtakunnallisessa ajankohtaisessa keskustelussa on tuotu esiin kri-

tiikkiä etähoivapalvelujen eettisyydestä ja asiakaslähtöisyydestä. Esimerkiksi Helsin-

gin kaupungin virtuaalihoitajat saattavat tehdä työvuoronsa aikana jopa sata etä-

käyntiä kotihoidon asiakkaiden luokse ja yksi käynti saattaa kestää vain muutaman 

minuutin. (Yle: Vaaratilanteita vanhusten kotihoidossa 6.5.2019  

Etäpalvelujen kehittämisen perimmäisenä tavoitteena on Sosiaali- ja terveysministe-

riön (2018) mukaan hyödyntää teknologiaa välineenä, jonka avulla asiakkaan elämän-

laatua, osallisuutta ja sosiaalisia verkostoja voitaisiin tukea kustannustehokkaasti. 

Etäpalveluissa nähdään mahdollisuus tarjota asiakkaan tarpeeseen perustuvaa tukea 

kotiin vapauttaen resursseja niiden asiakkaiden hoitoon ja hoivaan, jotka tarvitsevat 

fyysistä hoitajan läsnäoloa, tukea tai apua. (Eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi 

2018, 17 

Miesperä ym. (2013) nimesivät kuusi kirjallisuudesta ja tutkimuksesta nousevaa eet-

tistä näkökulmaa sähköisiin terveydenhuoltopalveluihin ja niiden sovelluksiin. Nämä 

näkökulmat olivat autonomia, yksityisyys, luottamuksellisuus, asiakkaan suostumus, 

yhdenvertaisuus palvelun saatavuudessa ja siitä saatavissa hyödyissä. He toteavat, 
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että etäterveydenhuollon menetelmillä on mahdollista parantaa terveydenhuoltopal-

veluja etenkin syrjäisillä alueilla. Raportissa todetaan myös, että hoitotyön eettisiä 

kysymyksiä on kuitenkin käsiteltävä uudelleen etähoivapalvelujen näkökulmasta. Etä-

terveydenhuollon mahdollisuudet saattavat täydentää tehokkaasti perinteisiä palve-

luja, kunhan asiakkaiden hyvinvointi säilyy keskeisenä eikä etäterveydenhuollolla ta-

voitella ainoastaan taloudellisia säästöjä. (Miesperä, Ahonen & Reponen 2013, 165  

Etähoivapalvelulla, kuten muillakin etäratkaisuilla, on vaikutuksia asiakkaan ympäris-

töön. Vaikka monet ikääntyneet toivovat saavansa asua omassa kodissaan niin pit-

kään kuin mahdollista, tulisi huomioida se, miten etähoivapalveluihin liittyvä teknolo-

gia muuttaa ikääntyvän kotia. Etäpalveluihin liittyy riski, että ne muuttavat asiakkaan 

kodin seurantalaitokseksi, jossa ikääntyvä kokee olevansa tarkkailtavana jatkuvasti. 

Suunnittelussa tulisikin huomioida se, että laitteet ja palvelut häiritsevät asiakasta 

mahdollisimman vähän. Etähoivaan liittyvä teknologia saattaa ahdistaa asiakasta ja 

näin vähentää tämän turvallisuuden tunnetta, vaikka palvelun tavoite olisikin päin-

vastainen. (Mort, Roberts, Pols, Domenech & Moser 2015 

3.5 Etähoivapalvelun soveltuvuuden arviointi ikääntyvälle 

Asiakaslähtöisten palvelujen suunnittelussa painotetaan asiakkaiden osallistamista 

etähoivapalvelujen suunnitteluun ja arviointiin. Mort ym. (2015) toteavat, että etä-

hoivapalvelu, joka tuotetaan ilman tarkoituksenmukaista ja merkityksellistä loppu-

käyttäjän konsultaatiota ei todennäköisesti vastaa ikääntyvän tarpeisiin. (Mort ym. 

2015 Damodaranin ja Olphertin (2010) mukaan etäpalvelujen tutkimuksesta löytyy 

selviä viitteitä siitä, että mikäli palvelu ei vastaa käyttäjän tarpeeseen, sitä ei käytetä. 

Tällöin se tuhlaa resursseja, joita voitaisiin käyttää toisaalla. Asiakkaan tarpeiden 

herkkä arviointi ja tämän ottaminen mukaan suunnitteluun on siksi etäpalveluja kehi-

tettäessä erityisen tärkeää, ja tukee niin teknologian kuin palvelunkin hyväksymistä 

ja käyttöä. (Damodaran & Olphert 2010  

Vaikka etähoivapalvelujen ratkaisut voivat olla joissain tilanteissa käytettynä erittäin 

hyödyllisiä, Mort ym. (2015) painottavat ettei niitä voida pitää patenttiratkaisuina tai 

ihmelääkkeenä ikääntymisen tuomiin ongelmiin. Etähoivapalveluja kehittäessä on 
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tunnistettava ne tarpeet ja tilanteet, joihin tämän tyyppisillä palveluilla ei voida vas-

tata. Näyttöä etähoivapalvelujen käyttämisestä passiivisten asiakkaiden tukemisessa 

on jo saatu. Kuitenkin palvelun aktiivisempi käyttö, esimerkiksi sosiaalisen kanssakäy-

misen edistämiseksi, nähdään helposti palvelun väärinkäyttönä palveluntarjoajan ta-

holta. Etähoivapalvelujen kehittämisessä kannattaisikin huomioida sen mahdollisuu-

det edistää asiakkaan sosiaalisia suhteita. (Mort ym. 2015  

On saatu näyttöä, että ikääntyvät arvostavat mahdollisuutta käyttää etäyhteyttä hoi-

tajan kanssa kommunikointiin ja suhtautuvat siihen pääosin positiivisesti silloin, kun 

etähoivapalvelut nähdään hoitoa täydentävinä palveluina. Vaikka teknologiavälittei-

sillä palveluilla ei voida ratkaista ikääntymisestä johtuvia haasteita, niillä saatetaan 

voida tukea haavoittuvassa asemassa olevia ikääntyviä kansalaisia. Ikääntyvät pitävät 

kuitenkin parhaana sekä etä- että fyysisten käyntien kombinaatiota, eivätkä halua 

etähoivapalvelun olevan vaihtoehto kasvokkain tapahtuvalle hoivalle. (mm. Arnaert 

& Delesie 2001; Botsis & Hartvigsen 2008; Mort ym. 2015 Valtaosa ikääntyvistä on 

valmiita hyväksymään teknologia-avusteisia palveluja, jos niiden koetaan tukevan it-

senäisyyttä. Asiakas tulisi kuitenkin ottaa mukaan päätöksentekoprosessiin ja antaa 

tälle mahdollisuus itse arvioida palvelun hyötyä omassa arjessaan. (mm. Brownsell, 

Bradley, Bragg, Catlin & Carlier 2000; Damodaran & Olphert 2010; Mort ym. 2015.) 

Levy ja muut (2003) havaitsivat, että vastaanottavaisempia etäpalveluille ovat nuo-

remmat ikääntyneet (alle 80-vuotiaat). Merkittävää hyväksymisen kannalta näytti 

olevan se, miten hyväksi ikääntyvä kokee toimintakykynsä liikkumisen suhteen ja mil-

lainen on hänen kykynsä kommunikoida esimerkiksi puhelimitse. Havaittiin myös, 

että toisen kanssa asuva ikääntynyt arvostaa autonomiaa ja yksityisyyttä, ja on siten 

vastaanottavaisempi etähoivapalvelujen tarjoamalle tuelle. (Levy, Jack, Bradley, Mo-

rison & Swanston 2003, 160.)  

Joshi ym. (2015) totesivat, että etähoivapalvelu ei voi korvata fyysistä palvelua ja se 

soveltuu parhaiten aktiiviselle ikääntyvälle, jolla on vähäisiä haasteita esimerkiksi ter-

veyden kanssa. (Joshi & Woll 2015, 89.) Myös Miesperän ym. (2013) mukaan etäter-

veydenhuollon kiistaton haitta on inhimillisen kosketuksen puute, ja siksi etäpalvelut 

tulisi nähdä perinteisiä palveluja täydentävinä palveluina. Asiakkaalla tulisi olla mah-

dollisuus valita, tapaako hän ammattilaisen kasvotusten vai teknologiavälitteisesti. 
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Ammattilaisen tehtävä taas on varmistaa, ettei hoidon laatu kärsi teknologian käy-

töstä. (Miesperä ym. 2013, 170.) Myöskään Guillén ym. (2002) mukaan etäpalveluja 

ei pitäisi nähdä korvaavina palveluina, vaan vaihtoehtoisina ja perinteisiä palveluita 

täydentävinä palveluina. (Guillen, Arredondo, Traver, Valero, Martin, Traganitis, 

Mantzourani, Totter, Karefilaki, Paramythis, Stephanidis & Robinson 2002, 90.) Ikään-

tyvien huolet etäpalvelujen käyttöön liittyvät merkittäviltä osin siihen, käytetäänkö 

sitä ainoastaan korvaamaan fyysistä palvelua kustannusten leikkaamiseksi. Ikäänty-

vät kokevat myös huolta siitä, että he jäävät palvelujen, teknologian ja sovellusten 

suunnittelun ulkopuolelle, jolloin palvelun asiakaslähtöisyys kärsii eikä se vastaa 

ikääntyvän tarpeeseen. (Mort ym. 2015.) Williams ja muut (2000) listasivat tutki-

musartikkelissaan asiakasryhmiä, joiden on todettu hyötyvän etähoidon mahdollista-

masta tuesta. Näitä asiakasryhmiä on esitelty alla (Taulukko 3). 

Taulukko 3. Asiakasryhmiä, jotka voivat hyötyä etähoidosta (Williams, Doughty & 

Bradley 2000) 

Asiakasryhmiä, jotka voivat hyötyvät etähoidosta (Williams ym. 2000) 

1. Henkilöt, joita voidaan tukea etähoidon avulla sairaalasta kotiutumisen jälkeen. 
2. Henkilöt, joiden toimintakyky on rajoittunut väliaikaisesti esimerkiksi tapaturman 

vuoksi. 
3. Henkilöt, jotka tarvitsevat tukea ja varmistusta itsenäisessä kotona selviytymisessä 

(esimerkiksi ikääntyneet)  
4. Henkilöt, joilla on lievä muistisairaus ja jotka tarvitsevat kotonaan seurantaa ja tukea.  
5. Henkilöt, joiden elämäntilannetta ja olosuhteiden muuttumista on tarpeen arvioida ja 

seurata.  
6. Tukea kaipaavat ikääntyneet. 
7. Henkilöt, joilla on fyysisiä rajoituksia. 
8. Henkilöt, joilla on pitkäaikaissairauksia, kuten diabetes, verenpainetauti, COPD tai 

astma.  
 

Tutkimusnäyttöä siitä, että potilaan tukeminen etäterveydenhuollon keinoin saattaa 

merkittävästi vähentää kroonisesti sairaan potilaan palaamista sairaalaan kotiutumi-

sen jälkeen on olemassa. On myös olemassa viitteitä, että etäterveydenhuollon kei-

noin voitaisiin vähentää kroonisesti sairaiden potilaiden sairaalahoidon tarvetta. Etä-

hoivapalvelujen mahdollistaman, ennaltaehkäisevän tuen on todettu voivan paran-

taa ikääntyvien ja pitkäaikaissairaiden hoitoa sekä vähentävän näiden asiakasryhmien 

osalta terveydenhuoltopalvelujen käyttöä. (Mm. Scalvini, Bernocchi, Zanelli, Comini 
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& Vitacca 2018; Barlow, Singh, Bayer & Curry 2007; Kaufman, Pevzner, Rodriguez, Ci-

mino, Ebner, Fields, Moreno, McGuiness, Weinstock, Shea & Starren 2009.) 

Brownsell ym. (2007) ja Guillen ym. (2002) listasivat ikääntyvän asiakkaan tarpeita tu-

elle ja etsivät niitä tarpeita, joihin etäterveydenhuollon keinoin voitaisiin vastata. Etä-

hoivapalvelujen todettiin täydentävän lähes kaikkea kotiin annettavaa perinteistä tu-

kea. Huomionarvoista etähoivapalvelujen kannalta katsottuna on se, että etähoidon 

keinoin arvioitiin parhaiten voitavan tukea ikääntyvää, joka kokee yksinäisyyttä tai 

eristyneisyyttä. Etähoidolla on arvioitu olevan merkittävä rooli tukevana ja täydentä-

vänä palveluna yhdessä perinteisen hoidon ja tukevan teknologian kanssa. (Brown-

sell, Aldred & Hawley 2007; Guillen ym. 2002.)  

3.6 Etähoivapalvelun vaikuttavuuden odotukset ja käyttöönoton edelly-

tykset 

Etähoivapalvelun ovat vielä suhteellisen nuori palvelumalli, joten sisällyttäminen jo 

valmiiksi ruuhkaiseen ja murroksessa olevaan sosiaali- ja terveysalan toimintaympä-

ristöön vaatii huomiota. Jatkuvasti muutoksessa olevan ja uudistuvan toimintaympä-

ristön erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeää aina megatrendeistä yksittäiseen 

palvelutapahtumaan saakka. Etähoivapalvelujen luomassa uudenlaisessa toimin-

taympäristössä toimiminen asettaa omat haasteensa palvelua tarjoavan organisaa-

tion strategialle, mutta se asettaa uuden äärelle myös palvelun rajapinnassa toimivan 

ammattilaisen, uudenlaista osaamista ja asennoitumista.  (Jauhiainen, Sihvo, Jääske-

läinen, Ojasalo & Hämäläinen, 2017.) 

Megatrendit määrittelevät tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ja siten myös 

etäpalvelujen toimintaympäristöä. Väestön ikääntyminen, syntyvyyden lasku ja glo-

balisaatio luovat haasteita yhdenvertaisuuden toteutumiselle ja palvelujen saatavuu-

delle. Palvelujen kehittämisen näkökulmasta megatrendien huomiointi tarkoittaa 

käytännössä kansalaisen sukupuoleen, ikään, sosioekonomiseen asemaan sekä 

maantieteelliseen sijaintiin liittyvien kysymysten huomiointia palvelujen muotoilussa. 

(Megatrendit N.d.) Etäpalveluihin liittyvä keskustelu korostaa usein niitä etuja, joita 

etäisyyden ja paikan yhdentekevyydestä asiakkaalle syntyy (Oudshoorn 2012), mutta 



29 
 

 

se ei saa olla yksin etähoivapalvelujen kehittämisen motiivi. Sosiaali- ja terveysminis-

teriön ”Strategia 2030” painottaa yhdenvertaisuuden huomiointia palvelujen kehittä-

misessä. Palvelujen tulisi olla tarpeenmukaisia ja vaikuttavia. (Strategia N.d.)  

Etäpalvelujen menestys on ensisijaisesti kiinni organisaation kyvystä ottaa etäpalve-

lut käyttöön luontevaksi osaksi palveluitaan. Niin organisaation strategisella, takti-

sella kuin operatiivisellakin tasolla on oltava riittävästi tahtoa ja innostusta etäpalve-

lujen käyttöön ottamiseksi. Hallinnon näkökulmasta pitkäkestoisen ja riittävän rahoi-

tuksen turvaaminen vaikuttaa merkittävästi etäpalvelujen menestymiseen ja juurtu-

miseen osaksi palvelurakennetta. Etäpalveluita koskevassa tutkimuksessa varoite-

taan kohdistamasta mm. suuria säästöodotuksia lyhyelle aikavälille. Palvelujen käyt-

töön ottamiseen on varattava sekä aikaa että resursseja, koska tehokkuus ja hyödyt 

saadaan viivästyneesti. (Postema, Peeters & Friele 2012, 420.) 

Botsis ja Hartvigsen (2008) toteuttivat kirjallisuuskatsauksen, jossa tutkittiin pitkäai-

kaissairauksien hoitoa etähoivapalvelujen keinoin. Tarkasteltujen tutkimusten perus-

teella voitiin todeta etähoivapalvelujen synnyttävän kustannussäästöjä, jotka muo-

dostuvat matkakustannuksista ja matkoihin kuluvasta ajasta sekä sairaalahoidon tar-

peen vähenemisestä. Tutkimuksessa todetaan kuitenkin myös, että etäpalveluiden 

onnistuneen käyttöönoton esteenä on usein suunnitelmallisuuden ja johdonmukai-

suuden puuttuminen, joka saattaa vähentää mahdollisuutta säästöihin, estää niiden 

syntymisen kokonaan tai jopa lisätä kustannuksia. (Botsis & Hartvigsen 2008.) 

Scalvini ym. (2018) toteavat, että etäterveydenhuollon käyttöön ottamisen epäonnis-

tumisen syiksi on mainittu haluttomuus muuttaa työtapoja, sekä vuorovaikutuksen ja 

yhteistyön puute perusterveydenhuollon ja sairaaloiden välillä. Etäterveydenhuollon 

mahdollisuuksien käyttöönotto saattaa toisaalta itsessään lisätä synergiaa eri tahojen 

välillä. (Scalvini ym. 2018.) Botsis ja muut (2008) toteavat lisäksi, että käyttöönoton 

haasteina nähdään myös yhteen sopimattomat tietojärjestelmät, arviointityökalujen 

puuttuminen, käytännön käyttöönoton suuntaviivojen puutteellisuus sekä tieteelli-

sen näytön puuttuminen etähoivapalvelujen tehokkuudesta (Botsis, Demiris, Peder-

sen & Hartvigsen 2008).  
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Käyttöön ottamisen edellytyksenä voidaan nähdä myös teknologian luotettavuus, 

joka pitäisi varmistaa ennen etähoivapalveluiden aloittamista. On todettu, että ker-

ran syntynyttä epäluottamusta voi olla vaikeaa ylittää sellaisten asiakkaiden kohdalla, 

jotka kokevat olevansa haavoittuvaisessa asemassa. (Guillen, Arredondo, Traver, 

Valero, Martin, Traganitis, Mantzourani, Totter, Karefilaki, Paramythis, Stephanidis & 

Robinson 2002, 88.) 

Botsis & Hartvigsen (2008) toteavat, että vaikka etähoivapalveluissa voidaan nähdä 

monia etuja, ennen niiden laajempaa käyttöönottoa tulee ratkaista useita palveluun 

liittyviä kysymyksiä. Tällaisia ovat muun muassa organisatoriset, eettiset ja lainsää-

dännölliset kysymykset, sekä suunnitteluun ja käytettävyyteen liittyvät kysymykset. 

Vaikka aihetta käsittelevässä tutkimuksessa ei ole tullut esiin merkittäviä eettisiä tai 

lainsäädännöllisiä huolia etäpalveluihin liittyen, etäältä tapahtuvalle hoivalle ja hoi-

dolle tarvitaan lainsäädännöllinen kehys. Etähoivan luonne, sen rajoitukset ja siihen 

liittyvät lupakäytännöt vaativat selkeän määrittelyn. (Botsis & Hartvigsen 2008.) 

On olemassa näyttöä siitä, että asiakkaan tarpeeseen ja tilanteeseen hyvin sopivalla 

etäpalvelulla voidaan lisätä palvelujen saatavuutta ja laatua sekä parantaa hoidon 

jatkuvuutta. Erilaisten sähköisten sovellutusten käyttö vähentää hoitokustannuksia 

esimerkiksi työajan ja matkakustannusten säästöinä. On kuitenkin oltava varovainen 

lataamasta liikaa odotuksia säästötoiveille ja palvelujen käyttöä tulisi yksilöllisesti 

harkita. Tärkeää on myös validiointi eli sen varmistaminen, että etäpalvelu täyttää 

sille asetetut kriteerit. Etäterveydenhuollolla katsotaan olevan paljon mahdollisuuk-

sia, joista merkittävimmät ovat asiakkaan mahdollisuus osallistua paremmin omaan 

hoitoonsa ja parantaa terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta. (Miesperä ym. 2013, 

170.) 

Peeters ym. (2011) mukaan etäpalvelujen kustannusvaikuttavuuden tutkimus on 

toistaiseksi laadultaan heikkoa eikä siten kovin luotettavaa. Tutkimuksessa analysoi-

tiin yhteensä 20 artikkelia, jossa tutkittiin kustannussäästöjen muodostumista tilan-

teessa, jossa asiakasta tuettiin kotiin videoneuvottelutekniikan avulla. Selvityksen pe-

rusteella ei löytynyt todisteita siitä, että videoneuvottelutekniikan välityksellä toteu-

tettu tuki kotona asuvalle olisi kustannustehokasta lyhyellä aikavälillä. Mainittiin, että 
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tutkimusta pitkän aikavälin kustannusvaikutuksista ei toistaiseksi ole, mutta on mah-

dollista, että kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä syntyy. (Peeters, Mistiaen & 

Francke 2011.) 
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4 Tutkimusmenetelmä ja toteutus 

4.1 Opinnäytetyöprosessi  

Opinnäytetyö on tutkimuksellista kehittämistoimintaa, jossa päätelmät tutkittavasta 

ilmiöstä tehdään tarkastelemalla ikääntyville järjestetyssä työpajassa kerättyä laadul-

lista eli kvalitatiivista aineistoa. Aineisto kerättiin toukokuussa 2018 työpajapäivässä, 

jossa yhdeksän ikääntynyttä pohti aihetta omista lähtökohdistaan. Työpajapäivä nau-

hoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysillä induktiivisesti eli aineistolähtöi-

sesti. Opinnäytetyöprosessi on kuvattu alla (Kuvio 4). Opinnäytetyön prosessi on ku-

vattu tarkemmin tutkimuksen luotettavuutta pohtivassa luvussa 7.2. 

 

Kuvio 4. Opinnäytetyöprosessi 
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4.2 Tutkiva kehittämistoiminta 

Opinnäytetyön menetelmällinen viitekehys on tutkimuksellinen kehittämistoiminta. 

Sen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää asiakaslähtöisten etähoi-

vapalvelujen kehittämisessä ikääntyville. Tutkimuksellisella kehittämistoiminnalla tar-

koitetaan konkreettisen kehittämisen ja tutkimuksellisen lähestymistavan yhdistä-

mistä, jota ohjaavat käytännön ongelmat ja kysymykset (Kuvio 5). (Toikko & Ranta-

nen 2009, 19, 20-22). 

Menetelmä asemoituu tutkimuksen ja kehittämistoiminnan yhtymäkohtaan, missä 

uutta tietoa tuotetaan aidoissa toimintaympäristöissä. Tutkimuksellisessa kehittämis-

toiminnassa pääosassa on kehittäminen, joka sanelee tavoitteineen toiminnan reu-

naehdot. Tutkimukselliset menetelmät ja asetelmat toimivat tällöin avusteisina me-

netelminä ja palvelevat toiminnan keskiössä olevaa kehittämistä. Tutkimuksellisten 

menetelmien hyödyntäminen kehittämistoiminnassa takaavat tuotetun tiedon ja tu-

losten tarkastelun yleisemmällä tasolla, jolloin tulosten arviointi on helpompaa. 

(Toikko & Rantanen 2009, 19, 20-22, 157.) 

Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa etsitään perusteltua, uutta tietoa, joka on 

käytännöllistä ja syntyy yhteyksistä käytäntöön. Tutkimuksellisten menetelmien ja 

kehittämistoiminnan yhdistämisellä tavoitellaan tietoa, joka on hyödynnettävissä 

käytäntöön. (Toikko & Rantanen 2009, 39, 54, 113, 125).  

 

Kuvio 5. Tutkimuksellinen kehittäminen (Toikko & Rantanen 2009, 21) 
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Kehittämistoiminnan keskiössä on kehitettävä kohde. Menetelmät valitaan riippuen 

kehitettävän kohteen rajauksista, perusteluista ja kehittämisen tavoitteesta. Kehittä-

mistoiminnassa merkittävää on kehittämiseen osallistuvien yhteinen ymmärrys kehit-

tämisen kohteesta sekä siitä, miten kohdetta voitaisiin parhaiten selittää ja ymmär-

tää. (Salonen ym. 2017, 29.)  

Tässä työssä käytettävä tutkimuksellinen menetelmä on laadullinen eli kvalitatiivinen 

tutkimusote. Laadullinen tutkimus on menetelmäsuuntaus, jonka tavoitteena on ku-

vata ja selittää kokonaisvaltaisesti tutkittavan ilmiön laatua, ominaisuuksia ja merki-

tyksiä (Laadullinen tutkimus 2015). Kvalitatiivinen tutkimus ei ole yksittäinen tutki-

musote, vaan se sisältää lukuisia erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja, joiden ta-

voite on pyrkiä löytämään merkityksiä ja selittämään ilmiöitä. (Saaranen & Puus-

niekka 2005.) Tutkimuksellisten menetelmien hyödyntäminen kehittämistoiminnassa 

lisää tuotetun tiedon arvoa ja luotettavuutta sekä tähtää luotettavan ja laadukkaan 

tutkimuksellisen aineiston tuottamiseen (Toikko & Rantanen 2009, 156). 

Tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehittämistoiminnan keskeinen ero ovat niiden in-

tressit. Riippumattomuuden ja arvovapauden ollessa keskeinen tutkimuksen tavoite, 

tutkimuksellisen kehittämistoiminnan kohdalla ei voida puhua vastaavasta intressiva-

paudesta. Etähoivapalvelujen kehittämisen intressit kumpuavat yhteiskunnan tar-

peesta löytää uusia tapoja palvella kasvavaa ikääntyvää väestöä. Tutkimuksellisessa 

kehittämistoiminnassa tuleekin kriittisesti pohtia, kenen ehdoilla kehittäminen ete-

nee; kehitetäänkö toimintaa palvelujärjestelmän, hoitoa toteuttavan tahon vai asiak-

kaan intresseistä. (Toikko & Rantanen 2009, 44, 48.)  

Asiakkaan osallisuus liittyy keskeisesti tutkimukselliseen kehittämistoimintaan. Asiak-

kaan osallisuus vaikuttaa kehitettävän toiminnan luonteeseen taustalla olevan intres-

sin vuoksi. Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan periaatteena voidaan nähdä se, 

että tutkimuksen kohteena olevat tai tutkittavaa palvelua käyttävät henkilöt ovat oi-

keutettuja osallistumaan kehittämiseen. (Toikko & Rantanen 2009, 89-91.)  

Tavoitteena on selittää ja kuvata asiakkaan näkemystä asiakaslähtöisistä etähoivapal-

veluista. Menetelmää valitessa arvioitiin, että luotettavin tieto tutkittavasta ilmiöstä 

saadaan tutkimuksellisen kehittämistoiminnan periaattein hyödyntämällä laadullisen 
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tutkimuksen menetelmiä. Kaikessa tutkimustoiminnassa tärkeintä on se, että mene-

telmä on perustellen valittu ja soveltuu tutkimusongelman ratkaisemisen välineeksi 

(Vilkka 2015, 34).  

4.3 Aineistonkeruumenetelmät 

Opinnäytetyön aineistonkeruu toteutettiin toukokuussa 2018 ikääntyville järjeste-

tyssä työpajassa, jossa osallistujat osallistuivat simulaatioihin ja ryhmähaastatteluun 

sekä työstivät ryhmissä nelikenttäanalyysiä (SWOT). SWOT-analyysi eli nelikenttäana-

lyysi on yksinkertainen menetelmä, jota käytetään yleisesti erilaisten asioiden kehit-

tämisessä (Wikipedia). SWOT-työskentely otettiin osaksi työpajaa, koska työskente-

lyn arvioitiin monipuolistavan ikääntyvien ajattelua etähoivapalveluista ja siten rikas-

tuttavan työpajasta saatavaa aineistoa. SWOT tulee sanoista Strenghts (vahvuudet), 

Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) ja Threats (uhat). Valin-

taan vaikuttivat menetelmän yksinkertaisuus ja siten soveltuvuus ikääntyvien käytet-

täväksi, sekä SWOT-analyysin subjektiivinen luonne. SWOT-analyysin työstämisessä 

jokainen osallistuja pohtii asiaa omalta kannaltaan keskustellen ryhmän kanssa eikä 

konsensusta ole tarpeen löytää. (Opetushallitus N.d.) Aineiston kannalta oli tärkeää 

ohjata osallistujia pohtimaan etähoivapalveluja vahvuuksien, heikkouksien, mahdolli-

suuksien ja uhkien kautta siinä vaiheessa, kun he ovat jo ehtineet muodostaa käsityk-

sen etähoivapalvelusta.   

Asiakkaiden puutteellinen tietämys siitä, mitä etähoivapalveluilla tarkoitetaan, oli tie-

dossa etukäteen. Siksi työpaja aloitettiin simulaatioilla, joiden avulla osallistujat joh-

dateltiin konkreettisesti aiheeseen. Osallistujat pääsivät kokeilemaan kolmen erilai-

sen case-esimerkin kautta millaisia ajatuksia herää tilanteessa, jossa asiakas on yh-

teydessä hoitajaan videoneuvottelutekniikan välityksellä. Case-esimerkkeihin oli va-

littu muutamia yleisimpiä ikääntyvien elämään yleisesti liittyviä haasteita ja tuen tar-

peita, kuten turvattomuus, yksinäisyys, eristyneisyys, pitkäaikaissairauden hoidon tu-

keminen ja seuranta, ravitsemustilan ja lääkehoidon tukeminen. Case-esimerkit on 

esitelty alla olevassa taulukossa (Taulukko 4).  
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Taulukko 4. Simulaatioissa käytetyt Case-esimerkit 

Case 1 
 

Asiakas on 80-vuotias Kerttu. Kerttu asuu yksin ja sukulaiset ovat toisella paikkakunnalla. Naapu-
rissa hänellä on jotain tuttavia, joiden kanssa ei ole päivittäin yhteydessä. Kerttu ei käy päivätoi-
minnassa ja kokee yksinäisyyttä. Arkisista askareistaan hän selviää itsenäisesti ja huolehtii itsestään 
omatoimisesti. Viime aikoina hän on kuitenkin alkanut unohdella lääkkeitä ja välillä ottanut niitä 
useampaan kertaan. Tästä on aiheutunut huimausta ja Kerttu on kaatunut muutamaan kertaan. 
Kertulle on aloitettu hoitajan etäkäynti lääkehoidon tukemiseen.  

Case 2 
 

Tuulikki on kaupungin keskustassa asuva 90-vuotias yksin asuva rouva. Tuulikin kuulo on heikko ja 
hänen liikkumisensa epävarmaa. Tuulikki ei enää uskalla lähteä ulos, kotona liikkuminenkin tapah-
tuu rollaattorin kanssa ja on epävarmaa. Tuulikilla on lähitaloissa ystäviä, joiden kanssa nykyään 
pitää yhteyttä puhelimitse heikon liikkumisen vuoksi. Viime aikoina yhteydenpito on huonon kuu-
lon vuoksi vähentynyt runsaasti. Sukulaisia Tuulikilla ei ole. Tuulikilla käy kotihoito neljä kertaa päi-
vässä auttamassa henkilökohtaisen hygienian hoidossa, ruuan lämmityksessä sekä lääkehoidossa. 
Käyntien välillä Tuulikki kokee olonsa yksinäiseksi ja ahdistuneeksi, ja hänelle onkin aloitettu hoita-
jan etäkäynti kotihoidon käyntien väliin. Hoitaja pitää Tuulikille seuraa ruokailun aikana ja pyrkii 
tarjoamaan keskusteluseuraa.  

Case 3 Tarmo on maaseudulla omakotitalossa vaimon kanssa asuva 78-vuotias mies. Tarmolla on 2. tyypin 
diabetes, johon on hiljattain aloitettu insuliinihoito. Tarmo on epävarma insuliinihoidon kanssa, jo-
ten hänelle on aloitettu hoitajan etäkäynti. Käynnin tarkoituksena on tukea Tarmoa insuliinihoidon 
toteuttamisessa ja verensokerin mittauksessa. Vaimo on tiiviisti mukana opettelemassa diabetek-
sen hoitoa. 

 

Aineistonkeruumuotona voidaan puhua ryhmähaastatteluna toteutetusta avoimesta 

haastattelusta, sillä toiminta oli työpajamaista ja keskustelu vapaata. Voidaan puhua 

myös osallistavasta tutkimusotteesta (PRA= Participatory Rural Appraisal). Tämä tar-

koittaa sitä, että tutkija osallistuu aktiivisesti tiedonkeruutapahtumaan ja ohjaa tässä 

tapauksessa työpajaan osallistuvien keskustelua. Avoimessa haastattelussa keskuste-

lua ei ohjata tietyin kysymyksin, vaan ainoastaan aihepiiri on rajattu. Haastattelijan 

tehtävä on rakentaa jatkokysymyksiä osallistujille saatujen vastausten pohjalta. Haas-

tattelija myös ohjaa keskustelun pysymään aiheessa, jolla pyritään saamaan vastauk-

sia tutkimusongelmaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88-89.) Eskolan & Suorannan 

(2001) mukaan avoin haastattelu muistuttaa aivan tavallista keskustelua, jossa ryhmä 

keskustelee tietystä aiheesta. Ryhmähaastattelulla tarkoitetaan nimensä mukaisesti 

sitä, että tilanteessa on useita haastateltavia. Ryhmähaastattelu sopii toteutettavaksi 

silloin, kun tavoitellaan ymmärtämistä tai uusien ideoiden synnyttämistä. Ryhmässä 

keskustellen myös väärinymmärtämisen mahdollisuus vähenee. (Eskola & Suoranta 

2001, 86, 94-95.)  

Ryhmähaastattelun hankaluus on aineiston purku litteroitaessa. Nauhoitteista on 

helposti hankalaa tunnistaa puhuja, osallistujat myös puhuvat herkästi päällekkäin. 

(Eskola & Suoranta 2001, 98). Tämä arvioitiin vähäiseksi ongelmaksi opinnäytetyön 



37 
 

 

tulosten kannalta. Avoimen haastattelumenetelmän mahdollistama rikas keskustelu 

nähtiin tavoitteen kannalta tärkeämpänä kuin se, että vastaukset saataisiin identifioi-

tua yksittäisiin vastaajiin.  

Työpajassa osallistujien ajattelua ja näkemyksiä haluttiin rajata vain tietyiltä osin. 

Keskustelua ohjasivat myös toiminta (simulaatiot ja SWOT-työskentely) ja tietyt reu-

naehdot: aihepiirin oli tarkoitus pysyä etähoivapalveluissa. Ajoittain sallittiin keskus-

telun rönsyily aiheen ulkopuolelle, koska asiakkaiden haluttiin tuntevan olonsa tur-

valliseksi ja luontevaksi työpajassa. Vapaan ja sallivan ilmapiirin nähtiin rikastuttavan 

työpajasta saatua tietoa.  

Työpajapäivä suunniteltiin niin, että se oli mahdollisuus nauhoittaa ja myöhemmin 

litteroida ja analysoida opinnäytetyön aineistona. Fokus oli asiakkaiden osallistami-

sessa sekä siinä, että aito ymmärrys asiakkaiden ajatuksista on mahdollista saavuttaa. 

Ajoittain oli tarpeellista avata ja selittää ilmiöitä ja käsitteitä. Moni osallistujista ker-

toikin osallistuneensa työpajaan uteliaisuuttaan ja tutustuakseen siihen, mistä etä-

hoivapalveluissa todellisuudessa on kyse. Työpaja voitiin siis lopulta nähdä myös vuo-

rovaikutteisena oppimisympäristönä puolin ja toisin. Työpajan vaiheet ja siitä hyö-

dynnetty aineisto on kuvattu alla (Taulukko 5). 
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Taulukko 5. Työpajan sisältö ja kerätty aineisto 

Työpajan vaihe: Työpajan vaiheen sisältö: Aineisto: 

Info Tutkimusluvat ja rekisteriseloste 
Osallistujien alkukartoitus: 
- ikä, asuminen (toisen kanssa/yksin, taaja-
massa/taajaman ulkopuolella) 
- Osallistujan käyttämät ikääntyvien palve-
lut 
- Omaishoitajuus 

Osallistujien taustatiedot. 
Osin litteroitu aineisto.  

Simulaatiot Havainnollistaminen ja johdatus etähoiva-
palvelujen todellisuuteen: Kolme Case-esi-
merkkiä.  
Osallistujat näyttelivät asiakkaita, hoitajana 
toimi työpajan avustajana toimiva sairaan-
hoitaja. 

Litteroitu aineisto 

Simulaatioiden 
purku 

Keskustelu simulaatioista heränneistä aja-
tuksista.  

Litteroitu aineisto 

Nelikenttätyösken-
tely (SWOT) 

Nelikenttätyöskentely kahdessa ryhmässä. 
Osallistujat pohtivat etähoivapalveluja vah-
vuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien 
ja uhkien kautta.  

Kirjallinen tuotos 

Nelikenttätyösken-
telyn purku 

Nelikenttäanalyysien purku, osallistujien 
näkemysten tarkentaminen.  

Nauhoitteet, ei litteroitu. 
Nelikenttäanalyysista saa-
tuja tuloksia tarkennettu 
nauhoitteista.  

Ryhmähaastattelu Päivän aikana heränneistä ajatuksista kes-
kustelu asiakkaista lähtöisin olevista tee-
moista. Näkemysten tarkentaminen ja sy-
ventävät lisäkysymykset. Keskustelun he-
rättäjänä tarvittaessa käytetty nelikenttä-
työskentelyssä esiin tulleita näkemyksiä. 
Keskustelun palauttaminen aiheeseen tar-
vittaessa. 

Litteroitu aineisto 

Työpajan yhteen-
veto ja päättäminen 

Kerrattu päivän aikana keskusteltuja ai-
heita, pyydetty tarkennuksia.  

Litteroitu aineisto 
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4.4 Aineiston analyysi 

Opinnäytetyön aineisto koostuu työpajasta syntyneestä laadullisesta aineistosta 

(Taulukko 5).  Aineisto on analysoitu aineistolähtöisesti sisällönanalyysillä. Sisäl-

lönanalyysin käyttö laadullisessa tutkimuksessa on hoitotieteellisessä tutkimuksessa 

yleistä, yli puolet laadullisista tutkimuksista on tehty hyödyntäen sisällönanalyysime-

netelmää. Sisällönanalyysia käytetään enimmäkseen tutkimuksissa, joiden on tarkoi-

tus kuvailla ilmiötä. (Kyngäs, Elo, Pölkki, Kääriäinen & Kanste 2011, 141, 146.) Tuomi 

& Sarajärvi (2018) kuvaavat sisällönanalyysin olevan väljä teoreettinen kehys, jota 

voidaan käyttää monenlaisen tutkimuksen tekemiseen. Opinnäytetyön sisällönana-

lyysin prosessi on kuvattu alla (Kuvio 6). (Tuomi & Sarajärvi 2018, 103, 123.)  

Nauhoitettu aineisto litteroitiin lukuun ottamatta nelikenttäanalyysin purkua. Tämän 

jälkeen aineisto käytiin lävitse ja aineistosta poistettiin aiheeseen liittymätön tai tut-

kimusongelman kannalta merkityksetön materiaali. Poistettu materiaali sisälsi epä-

selviä, analyysiin kelpaamattomia kohtia sekä osallistujien aiheeseen liittymättömiä 

keskusteluja esimerkiksi huomisesta päivällisestä tai puolison kommelluksista koti-

töissä.  

Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa laadullista aineistoa lähestytään tutkimus-

ongelman näkökulmasta, eikä kaikkea informaatiota ole siksi tarkoituksenmukaista 

analysoida. Näin ollen kehittämisaineistojen analyysit ovat tarkoituksenmukaisesti 

kapeampia ja pinnallisempia, kuin tutkimusanalyysit. (Toikko & Rantalainen 2009, 

140.) Sisällönanalyysi menetelmänä keskittyy aineiston aiheeseen ja kontekstiin sekä 

etsii aineistosta samankaltaisuuksia ja eroja tehden niistä erilaisia luokkia (Grane-

heim & Lundman 2014, 111). 
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Kuvio 6. Opinnäytetyön aineiston analyysin eteneminen (Mukaillen Tuomi & Sara-

järvi, 123) 

Seuraavassa vaiheessa litteroituun aineistoon liitettiin nelikenttä-työskentelyssä syn-

tynyt kirjallinen, nauhoitteista tarkennettu aineisto. Nelikenttä-analyysin purkutilan-

teen nauhoitteita ei litteroitu, koska ne sisälsivät lähinnä työpajan vetäjän puhetta. 

Nelikenttä-työskentelyssä syntynyt kirjallinen tuotos kuitenkin purettiin asiakkaiden 

kanssa ja nauhoitettiin, koska haluttiin varmistua siitä, että osallistujien ajatukset tu-

livat oikein tulkituiksi. Epäselvien kohtien kohdalla pyydettiin asiakkailta tarkennuksia 

ja näitä kohtia aineistosta on hyödynnetty ilmaisujen tarkentamiseen.  

Työpajasta saatu aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla aineistolähtöisesti eli induk-

tiivisesti. Analyysiyksikkönä käytettiin lausumaa. Analyysiyksikkö valittiin siksi, että 
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sen käytön arvioitiin tuovan luotettavimmin aineistosta esiin tutkimusongelman kan-

nalta oleellisimmat asiat. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa vastaus tutkimuson-

gelmaan saadaan yhdistelemällä käsitteitä, ja lopulta saadaan vastaus tutkimusongel-

maan. Analyysi perustuu aina tutkijan tulkintaan ja päättelyyn, mutta analyysin jokai-

sessa vaiheessa tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavia heidän näkökulmastaan. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 122, 127.) Alla on havainnollistettu aineiston analyysia esi-

merkein (Taulukko 6 ja 7). 

Taulukko 6. Esimerkki analyysista 

 

  

Alaluokat Yläluokat Pääluokka 
 
Empatiakyky 
Kyky kohdata asiakas yksilönä koko-
naisvaltaisesti 
Aito ymmärrys asiakaslähtöisyydestä 
Vastuullisuus 
Luottamuksellisuus 
 

 
 
 
Eettinen osaaminen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etähoivapalvelun hoitaja 

 
Vuorovaikutustaidot 
Sosiaaliset taidot 
Ammatillisuus 
Kyky luoda turvallisuuden tunnetta 
 

 
 
Viestintä- ja vuorovaikutusosaami-
nen 
 
 

 
Vankka kokemus ja ammattitaito 
Soveltuva koulutustausta 
Asiakkaan ja tämän ympäristön tunte-
mus 
Hoidon tarpeen arviointiosaaminen 
Sairaanhoidollinen osaaminen 
Reagointikyky 
 

 
 
 
Kliininen osaaminen 
 

 
Uudenlainen osaaminen 
Muuttuva osaaminen 
 

 
Itsensä kehittämisen osaaminen 

 
Soveltuva persoona 
Aito kiinnostus ja välittäminen 
Sosiaalisuus 
Empatiakyky 
Hyvä tilannetaju 
Luovat vuorovaikutustaidot 
Esiintymistaidot (”Näyttelijän lahjat”) 
 

 
 
 
Persoona 
 



42 
 

 

Taulukko 7. Esimerkki aineiston analyysista alkuperäisistä ilmaisuista pääluokkaan 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
”Kyllä minun hoita-
jana pitäisi tietää ne 
kotiolot” 
 
…mitenkä minä tietäi-
sin mistä sängystä se 
on pudonnut, jos en 
koskaan ole käynyt 
sen kotona…” 

Hoitajan tuntee 
asiakkaan kotiolot 
 
  
Ei voida arvioida 
tilannetta, jos ei 
tunneta kotioloja. 

 
 
 
Asiakkaan kotioloi-
hin tutustuminen 

 
 
 
 
 
 
 
Asiakassuhteeseen 
liittyvä tekijät 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palveluun liittyvät 
tekijät 

”se pitää luoda ensin 
se suhde” 
 
”kotona ensin se tu-
tustuminen” 

Asiakassuhde tu-
lee luoda ennen 
palvelun aloitta-
mista 
 
Tutustutaan asi-
akkaaseen hänen 
kotonaan 

Asiakassuhteen 
luominen ennak-
koon 
 

”Vanhoja ihmisiä hir-
veesti kiinnostaa uuti-
set ja sanomalehti…” 
 
”Jos joku päivän ai-
heista keskustelis sen 
ihmisen kanssa” 
 
”kysyis, että mites 
ootko kuunnellut 
näitä ja näitä juttuja, 
ootko lukenut sitä…” 
 

Uutiset ja sano-
malehti kiinnosta-
vat 
 
 
Päivän aiheista 
keskustelu 
 
Hyödynnetään 
asiakkaan kiinnos-
tuksen kohteita 
vuorovaikutuk-
sessa 

 
 
 
Kiinnostuksen 
kohteiden hyödyn-
täminen käynnillä 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palvelutapahtu-
maan (etäkäyntiin) 
liittyvät tekijät 

”Ettei siitä tulis sella-
nen rutiininomainen 
tsekkauslista, että 
missä mennään, vaan 
että siinä olis se ihmi-
nen ihan henkilönä.” 
 
”Ei vaan kysytä, että 
miten sä nyt voit, eikä 
muuta… 
 
”Ikään kuin se keskus-
telualusta irtoaa siitä 
seurannasta, että 
ootko syönyt ja ootko 
ottanut lääkkeet…” 

Käynti ei saa olla 
tsekkauslista  
 
Keskustelua 
muustakin kuin 
hoidosta 
 
Keskustelualustan 
irrottaminen seu-
rannasta 
 

 
 
 
 
 
Kokonaisvaltainen 
kohtaaminen 
käynnillä 
 

”Kun on semmonen 
tuttu ihminen, joka 
pystyis asennoitu-
maan sen asiakkaan 
tilanteeseen…” 
 
”…että asiakas tuntis 
useamman (hoitajan), 
niin ei olis niin laiha 
se verkosto” 

Tuttu hoitaja ky-
kenee asennoitu-
maan asiakkaan 
tilanteeseen. 
 
 
Asiakas tuntee 
useamman hoita-
jan 

 
 
 
 
Tuttu hoitaja 
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4.5 Tutkimusjoukko  

Laadullisen tutkimuksen tutkimusjoukko on yleensä pieni, koska laadullinen tutkimus 

pyrkii selittämään tutkittavaa tai kehittämisen keskiössä olevaa ilmiötä mahdollisim-

man perusteellisesti. Tutkimusjoukkoa ei kannata valita sattumanvaraisesti, vaan har-

kitusti ja tarkoituksenmukaisesti niin, että he täyttävät tietyt vaadittavat tunnusmer-

kit. (Eskola & Suoranta 2001, 18; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 98.) Työpajan osallistujien 

valinnassa pohdittiin millainen joukko tuottaisi mahdollisimman rikkaan aineiston. 

Haluttiin, että osallistujat ovat kiinnostuneita osallistumaan palvelujen kehittämistyö-

hön. Pidettiin myös etuna, että osallistujat ovat jossain määrin selvillä yhteiskunnalli-

sista haasteista, joita ikääntyvien palvelujen kehittämiseen tulevaisuudessa liittyy, 

vaikkakaan tämä ei ollut osallistumiskriteeri. Kriteereiksi osallistujille annettiin sovel-

tuva ikä (vähintään 70 vuotta) ja kiinnostus palvelujen kehittämiseen osallistumiseen. 

Lisäksi pidettiin välttämättömänä sitä, että osallistujia olisi sekä taajamasta että sen 

ulkopuolelta. Toiveena oli myös, että osallistujat edustaisivat asenteiltaan ja kriitti-

syydeltään jokseenkin ikääntyvää väestöä. Tästä syystä osallistujien etsimisessä hyö-

dynnettiin asiantuntijoita vanhuspalvelujen asiakasraadista sekä vanhusneuvostosta.  

Alun perin työpajaan etsittiin kuutta osallistujaa, mutta suuren kiinnostuksen vuoksi 

osallistujamäärää kasvatettiin kymmeneen. Yksi osallistuja jätti kuitenkin saapu-

matta. Näin ollen osallistujia oli lopulta kokonaisuudessaan yhdeksän (n=9). Osallistu-

jien ikäjakauma oli 70-84 vuotta.  

Osallistujista kaikki asuivat Keski-Suomessa taajamassa (n=3) tai taajaman ulkopuo-

lella (n=6). Osallistujista seitsemän oli naisia (n=7) ja kaksi miehiä (n=2). Osallistujista 

kuusi asui toisen henkilön kanssa (n=6) ja kolme yksin (n=3). Ikääntyville suunnattua 

tukipalveluja käytti neljä osallistujaa. Osallistujien käyttämiä ikääntyvien palveluja oli-

vat kuljetuspalvelut (n=2), siivouspalvelut (n=3) sekä turvapalvelu (n=1). Osallistujista 

ainoastaan yksi (n=1) toimi omaishoitajana. 
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5 Tulokset 

5.1 Johdanto 

Osallistujat toivat näkemyksiään esiin etähoivapalveluun liittyen neljässä suhteessa. 

Nämä olivat asiakkaan henkilökohtaiset tekijät sekä hoitajaan, palveluun ja erilaisiin 

verkostoihin liittyvät tekijät. Asiakaslähtöisyyden periaatteiksi aineistosta nousivat 

henkilökohtaisuus, kokonaisvaltaisuus, luottamuksellisuus, osallisuus, turvallisuus, 

tuttuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja yksilöllisyys (Kuvio 7). 

Ikääntyvät pyrkivät enimmäkseen suhtautumaan uudenlaisiin palvelumuotoihin posi-

tiivisesti ja ratkaisukeskeisesti. Havaittiin, että he ovat hyvin perillä tulevaisuuden vä-

estörakenteen muutoksen luomista haasteista ja haluavat osallistua palvelujen kehit-

tämiseen. Osalla oli suuri halu kokeilla uusia palvelumuotoja ja kiinnostus teknolo-

giaa kohtaan ikääntyvien arjen tukena.  

”Kaikki uuden härpäkkeet kokeiluun vaan!” 

Aineistosta nousee esiin myös huoli inhimillisen kosketuksen ja läsnäolon korvaami-

sesta etäkäynnein etenkin kaikista hauraimpien ja haavoittuvaisimpien asiakkaiden 

kohdalla. Tällaisiksi asiakasryhmiksi mainittiin runsaasti apua tarvitsevat, muistisai-

raat, turvattomat ja yksinäiset asiakkaat. Sen sijaan etähoivapalveluilla nähtiin olevan 

runsaasti mahdollisuuksia niiden asiakkaiden tukemisessa, joiden avun ja tuen tarve 

on vähäistä, ja joiden sosiaalinen kanssakäyminen ei rajoitu muutamaan päivittäiseen 

kotihoidon tai etähoitajan käyntiin. Huolena nähtiin se, että mahdollisuus etähoiva-

palvelujen käyttöön annetaan liian myöhään, jolloin palvelun mahdollisuudet jäävät 

käyttämättä.  

Eettiset arvot, kuten yksilöllisyys ja kokonaisvaltaisuus voidaan nähdä osana jokaista 

teemaa, ja niitä tarkastellaan luvuissa aina kulloinkin käsillä olevan aihepiirin kautta. 

Esimerkiksi asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen palvelutapahtuman aikana voi-

daan nähdä asiakkaan kokemukseen liittyvänä, hoitajan ja asiakkaan väliseen vuoro-

vaikutukseen liittyvänä, mutta myös osana palvelun ja palvelutapahtuman luonnetta. 

Kun kokonaisvaltainen kohtaaminen nähdään osana palvelun rakennetta, se voidaan 
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mallintaa palveluprosessiin eikä se jää ainoastaan etäkäyntiä toteuttavan hoitajan 

osaamisen varaan.  

 

Kuvio 7. Asiakaslähtöisen etähoivapalvelun elementit osallistujien näkökulmasta 

5.2 Asiakkaaseen liittyvät näkökulmat 

Tuloksissa asiakkaisiin liittyvät tekijät etähoivapalveluihin liittyen näyttäytyivät erilai-

sina suhtautumiseen vaikuttavina kokemusten, valmiuksien ja asenteiden riippuvuuk-

sina (Kuvio 8). Ne olivat enimmäkseen ehdollisia, toisistaan riippuvaisia kokonaisuuk-

sia ja erilaisia jatkumoita. Esimerkiksi asiakkaan asennoitumiseen vaikuttivat muun 

muassa kokemus hallinnan ja turvallisuuden tunteesta sekä omat valmiudet teknolo-

gian käyttäjänä. Valmiuksien tilanne taas sai aikaan hyväksymisen tai torjumisen tun-

teita etähoivapalvelua kohtaan. Osaamisen lisääntyminen sai aikaan hallinnan ja tur-

vallisuuden tunnetta, jonka taas koettiin saavan aikaan asennoitumisen muutoksen.  
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Kuvio 8. Etähoivapalveluihin suhtautumiseen vaikuttavat ulottuvuudet (Kuva: Emilia 

Lahdenperä) 

 

Osallistujat totesivat, että jo lähitulevaisuudessa ikääntyneet ovat merkittävästi tot-

tuneempia hyödyntämään luontevasti teknologiaa myös sosiaali- ja terveyspalve-

luissa. Arveltiin myös, että tulevaisuuden ikääntyvät suhtautuvat teknologiavälittei-

siin palveluihin yleisellä tasolla varauksettomammin kuin tämän päivän ikääntyneet.  

Keskusteluissa tuli myös esille, että tämän päivän ikääntyvienkin keskuudessa on run-

saasti kokeilunhalua ja positiivista suhtautumista uudenlaisiin palveluihin. Todettiin 

myös, että osin ikääntyvät ovat päättäneet olla opettelematta minkäänlaisen tekno-

logian käyttöä ja suhtautuminen on torjuvaa myös teknologiaa hyödyntäviä palveluja 

kohtaan. Siksi koettiin, että iäkkäillä on edelleen oltava vaihtoehtoja, eikä ketään tu-

lisi velvoittaa uudenlaisten palvelujen käyttäjiksi. Etähoivapalvelujen käytön tulisi olla 

vapaaehtoista ja niille tulisi olla perinteisiä vaihtoehtoja. Huolta herätti ikääntyvien 

”syrjäyttäminen pärjäämään” omatoimisesti ilman riittävää tukea uudenlaisessa, tur-

vattomalta tuntuvassa toimintaympäristössä. Turvallisuuden tunnetta koettiin lisää-

vän vaihtoehdot, ikääntyvän osallistaminen sekä tutut hoitajat.  
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Ikääntyvät kokivat saavansa runsaasti positiivista palautetta asennoituessaan avoi-

mesti ja kiinnostuneesti teknologiaa kohtaan. He kokivat saavansa arvostusta ympä-

röiviltä ihmisiltä oppiessaan hyödyntämään erilaisia laitteita ja teknologiavälitteisiä 

palveluja. Moni koki tämän myötä itsekunnioituksensa lisääntyvän, joka taas johti en-

tistä avoimempaan suhtautumiseen teknologiavälitteisiä palveluja kohtaan.  

”Sitä (arvostusta) saa itseltä ja myös jälkipolvilta. Hyvänen aika, 
mummu osaa jo tuommostakin!” 

Asennoituminen nostettiin niin merkittävämmäksi hidasteeksi kuin edistäjäksikin tek-

nologiavälitteisten palvelujen hyväksymisessä. Asenteisiin vaikuttamisen nähtiin ole-

van etäpalveluja ajatellen vaikuttava toimi, johon koettiin kannattavan panostaa. To-

dettiin, että nykypäivän ”digihuuma”, jossa monet ennen henkilökohtaisesti hoidet-

tavat palvelut siirretään verkkoon tai etäpalveluiksi sekä ärsyttää että pelottaa ikään-

tyneitä. Henkilökohtainen kohtaaminen, katse ja kosketus koettiin kuitenkin edelleen 

hyvin tärkeiksi asioiksi ihmisten välissä kohtaamisessa. Tämän koettiin korostuvan 

iäkkään asiakkaan ja hoitajan välisessä kohtaamisessa.  

Osallistujat kokivat ennakoivan asenteisiin vaikuttamisen tärkeäksi osaksi uudenlais-

ten palvelujen kehittämistä. Tämä voisi tapahtua ikääntyvien foorumeissa tapahtu-

vana tiedon ”pumppaamisena”, kuten eräs osallistuja ajatuksiaan kuvasi. Vertaisasi-

antuntijoiden ja vertaistuen merkitystä korostettiin. Toisen ikääntyvän esimerkki ko-

ettiin vaikuttavaksi menetelmäksi vaikuttaa asenteisiin ja ikääntyvien valmiuksiin.  

”Mekin lähdetään nyt markkinoimaan ja viemään tätä uutta asiaa ja 
viestiä, rohkaisemaan tavallaan mukaan lähtemistä.” 

”Meidän esimerkki tietysti on se yks tärkeä asia.” 

Vertaistuki ja muiden iäkkäiden esimerkki nousivat eri asiayhteyksissä esiin. Todet-

tiin, että toisen ikääntyvän esimerkki vaikuttaa ikääntyvän asiakkaan asenteisiin vai-

kuttavammin, kuin asiantuntijakeskeinen perehdytys. 

 Osallistujat epäilivät niin etäpalveluista saatavia hyötyjä kuin ikääntyvien osaamista-

kin, vaikka asennoituminen muuttuisikin positiivisemmaksi. Keskusteluissa tuli esiin, 

että tämän päivän ikääntyvien elinaikana tapahtunut muutos niin suuri, että monet 

ikääntyvät eivät kykene sopeutumaan siihen. Osallistujat kuitenkin totesivat, että val-
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miuksien lisäämiseen pyrkiminen kannattaa. Sen nähtiin lisäävän ikääntyvän hallin-

nan tunnetta ja muuttavan suhtautumista uusia palvelumuotoja kohtaan positiivi-

semmaksi.  

Tuttuus, yksilöllisyys ja kokonaisvaltaisuus olivat asioita, joiden koettiin korostuvan 

videovälitteisessä vuorovaikutuksessa. Asiakkaan tunne siitä, että hänet tunnetaan, 

koettiin tärkeäksi.  Tuttu, asiakkaan henkilötasolla tuntema hoitaja koettiin turvalli-

suuden tunnetta merkittävästi lisääväksi tekijäksi. 

5.3 Hoitajaan liittyvät näkökulmat 

Etähoivapalvelun hoitajan soveltuvuudesta keskusteltiin työpajassa runsaasti. Koet-

tiin, että etähoivapalvelun hoitajaa valitessa tulee kiinnittää runsaasti huomiota tä-

män soveltuvuuteen, koska hoitajaan liittyvät tekijät nähtiin kriittisinä suhteessa etä-

hoivapalvelun asiakaslähtöisyyteen. Todettiin, että etähoivapalvelussa hoitajalta vaa-

ditaan erilaista soveltuvuutta ja osaamista kuin perinteistä hoivaa tarjoavalta hoita-

jalta. Soveltuvuuteen vaikuttivat eettinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutus-

osaaminen, kliininen osaaminen, itsensä kehittämisen osaaminen sekä soveltuva per-

soona. (Kuvio 9) Empatiakyky, sosiaaliset taidot, soveltuva persoona, erinomaiset 

vuorovaikutustaidot, huumorintaju sekä kyky kohdata asiakas kokonaisvaltaisesti ko-

rostuivat etäyhteyden välityksellä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa..  

”Siihen ei kuka tahansa hyppää, myöskään ammatti-ihminen kylmil-
tään, vaan se vaatii myös ammatillista perehdyttämistä.” 

Hoitajan herkkyys, asiakkaan tunteminen ja kyky tarttua asiakkaan kiinnostuksen 

kohteisiin mainittiin keskeiseksi asiaksi. Hoitajaan liittyvät tekijät on kuvattu alla 

(Kuvio 9). Kuvio voidaan myös nähdä asiakaslähtöisen etähoivapalvelun hoitajan pro-

fiilina.    
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Kuvio 9. Hoitajaan liittyvät näkemykset 

Eettinen osaaminen 

Hoitajan eettinen osaaminen puhututti osallistujia. Osallistujien mielestä asiakasläh-

töisyyden aito ymmärrys ja sen mukaan toimiminen on etähoivapalvelun hoitajalle 

tärkeää. Vankan vanhustenhoidon kokemuksen ja asiantuntijuuden nähtiin tuovan 

hoitajan toimintaan ja vuorovaikutukseen asiakaslähtöisyyttä. Myös vanhan ajan ko-

tipalvelun hoitajien osaamista toivottiin tähän aikaan.  

”Vanhat kotipalveluihmiset, jotka on yli kymmenen vuotta sitten jää-
neet eläkkeelle, niin heillä on ollut tämmöinen asiakaslähtöisempi 
asenne siihen työhön ja he ovat niinkun hoitaneet tuota, kokemuspe-
räistäkin tietoa vielä, niin hoitaneet sitä niinkun…” 

Hoitajan vastuullisuus ja luottamuksellisuus nähtiin ammatillisuuden perustuksissa 

olevina ominaisuuksina. Sosiaalisuus ja empatiakyky sekä kyky luontevaan ja aitoon 

kohtaamiseen asiakkaan kanssa koettiin toimivan vuorovaikutuksen edellytyksinä 

etäkäynnin aikana. Sosiaalisuuden ja empatiakyvyn nähtiin liittyvän niin hoitajan per-

soonaan kuin eettiseen ja vuorovaikutusosaamiseenkin. 

”…mutta todella tärkeeksi nousee sosiaalisuus ja empatiakyky.” 

”Sosiaaliset taidot ja se empatiakyky olis niinkun luokkaa kymppi.” 
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Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

Vuorovaikutukseen liittyvät seikat nousivat aineistossa merkittäväksi teemaksi kautta 

linjan. Hoitajan vuorovaikutusosaaminen aiheutti runsaasti keskustelua. Hoitajan am-

matillisuuden nähtiin vuorovaikutuksessa ilmenevän asiakkaan kohtaamisena koko-

naisvaltaisesti. Koettiin, että hoitajan tulisi kyetä kohtaamaan asiakas kokonaisena 

henkilönä ympäristössään ja arjessaan eikä ainoastaan hoidon tarpeen kautta. Eräs 

osallistuja pohti kuvaavasti, että hoitajan tulisi osata ”irrottaa keskustelualusta seu-

rannasta”, vaikka tavoite käynnille olisikin kliininen. Rutiininomaisten tarkastuslisto-

jen sijaan osallistujat toivoivat keskustelua hoivan ja seurannan lomassa asiakkaalle 

mielekkäistä aiheista, kuten päivän uutisista, musiikista, urheilusta tai muista asiak-

kaan kiinnostuksen kohteista. Näin asiakkaalle voisi tulla tunne siitä, että hänet tun-

netaan ja hänestä ollaan aidosti kiinnostuneita. Yksilöllinen kohtaaminen sekä aidon 

välittämisen ja kiinnostuksen välittyminen vuorovaikutuksessa koettiin tärkeäksi. Hoi-

tajan olisi myös tärkeää luoda silta aiempaan kohtaamiseen, joka voisi lisätä vuoro-

vaikutuksen jatkuvuuden tunnetta asiakkaalle.  

”Ikään kuin se keskustelualusta irtoaa siitä seurannasta, että ootko syö-
nyt ja ootko ottanut lääkkeet.” 

”Ei vaan että ootko nyt syöny ja onko lääkkeet otettu.” 

”…että joku semmoinen asia, joka osoittaa, että juuri nyt henkilökohtai-
sesti tässä sinun kanssa ollaan.” 

”Osoittaa, että hän on kiinnostunut just sun asioistas tällä hetkellä.” 

”…että mä olen maailman tärkein ihminen tällä hetkellä.” 

”(Hoitaja) voisi tarttua johonkin sellaiseen, joka on todella tärkeää ja 
sillä tavalla ytimessä olevaa.” 

Huumorintajun merkitystä vuorovaikutuksessa korostettiin useasti. Todettiin, että 

ikääntyvien elämässä on paljon menetystä eri tasoilla, joten etäkäynti voisi myös 

tuoda piristyksen asiakkaan päivään. Koettiin, että käynti voisi olla asiakkaalle myös 

hauska, ja että hoitajan esiintymistaidoilla on merkitystä, vaikka tarve käynnin taus-

talla olisikin käytännöllinen ja vaikkapa sairauden hoitoon liittyvä. Esiintymistaitoja 

käsitellään myös osana hoitajan persoonaa, sillä osallistujat näkivät niiden olevan 

sekä hoitajan persoonan ominaisuuksia (”näyttelijän lahjat”) että osaamisen osa-

alue. Etähoivapalvelun hoitajille ehdotettiin lisäkoulutusta esiintymisessä ja luovan 

vuorovaikutuksen kehittämisessä. Mainittiin, että ruudun välityksellä tapahtuvassa 
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vuorovaikutuksessa on ikääntyvän näkökulmasta jotain viihteellistä, ja ammattilaiset 

voisivat lisätä palvelun luontevuutta oppimalla niiltä, jotka esiintyvät työkseen esi-

merkiksi televisiossa.  

Kliininen osaaminen  

Etähoivapalvelun hoitajan koulutustausta puhututti osallistujia. Pidettiin tärkeänä 

sitä, että hoitaja on koulutukseltaan sairaanhoitaja etenkin silloin, kun asiakkaan hoi-

toon liittyi somaattisen terveydentilan seurantaan liittyviä tarpeita. Lähihoitajan kou-

lutuksen katsottiin riittävän vakiintuneissa asiakassuhteissa sekä sellaisten asiakkai-

den kohdalla, joiden tuen tarve oli psyykkinen tai sosiaalinen. Osin mielipiteet koulu-

tustaustasta jäivät ristiriitaisiksi, eikä täydelliseen yhteisymmärrykseen asiasta 

päästy. Yhtä mieltä osallistujat olivat lopulta siitä, että hoitajan sairaanhoidollinen 

osaaminen tulee olla vahva. 

”lähihoitajien asiantuntemuksella periaatteessa pitäis pystyä arvioi-
maan ihmisen terveydentilaa.” 

” pitää olla ehdottomasti sairaanhoitaja. Meillä oli kahdenlaista näke-
mystä.” 

Etähoivapalvelun käynnillä hoitajan hoidon tarpeen arvioinnin osaaminen korostuu, 

sillä arviointi pelkän kuvan ja äänen välityksellä on haastavaa. Tämä aiheutti keskus-

telua turvallisuuskysymyksistä. Osallistujat totesivat, että hoitajan tulee olla kokenut 

ja tämän hoidon tarpeen arviointiosaaminen tulee olla vahva, hänen tulee myös olla 

rohkea reagoimaan tilanteisiin nopeasti. Asiakkaan ja tämän kotiolojen tunteminen 

nähtiin välttämättömäksi, jotta hoitaja kykenee arvioimaan asiakkaan tilannetta etä-

käynnillä ja ymmärtämään asiakkaan kokonaistilannetta aidosti.  

Itsensä kehittämisen osaaminen 

Keskustelua herätti toimintaympäristössä toimivan hoitajan uudenlaiset osaamisvaa-

timukset. Todettiin, että etähoivapalvelun kaltaisessa toimintaympäristössä toimimi-

nen muuttaa hoitohenkilöstön osaamisvaatimuksia. Uudenlaiset vaatimukset osaa-

miselle vaativat tarkastelua yleisesti, mutta myös tilanteen tunnistamista, kriittistä 

arviointia ja kykyä kehittyä hoitajalta itseltään.  

”Tämä on ammatillisen kehittymisen paikka.” 

”Mä luotan siihen, että se on uus ammatillisen kehittymisen alue tähän 
työhön kaikkinensa.” 
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Persoona 

Hoitajan persoonan soveltuvuus etähoivapalveluihin koettiin merkitykselliseksi. Osal-

listujat pohtivat sitä, milloin puhutaan hoitajan osaamisesta ja milloin persoonasta. 

Sosiaalisuus, empatiakyky, hyvät ”näyttelijänlahjat” ja positiivisuus nähtiin hoitajan 

tärkeimpinä persoonallisina piirteinä. Videoneuvottelutekniikan välityksellä tapahtu-

vassa vuorovaikutuksessa ilmeiden ja eleiden vaikutus jää huomiotta, mikäli hoitaja 

on kovin vähäeleinen. Hoitajan kyvyllä tehdä etäkäynnistä hauska ja mielekäs koke-

mus koettiin lisäarvoksi, joka saattaa madaltaa kynnystä saada palvelusta muita hyö-

tyjä. Hoitajan soveltuvan persoonan merkitystä asiakkaalle osoittaa myös se, että sen 

koettiin osin olevan jopa merkityksellisempää kuin koulutustaustan.  

”Se on pitkästi persoonasta kiinni…” 

5.4 Palveluun liittyvät näkökulmat 

Palvelun eri osa-alueisiin liittyvät näkökulmat nousivat aineistosta palvelun hallin-

nointiin ja profiiliin, asiakassuhteeseen, perehdyttämiseen, soveltuvuuteen ja itse 

palvelutapahtumaan liittyvinä tekijöinä (Kuvio 10). Aiemmin kuvatut asiakaslähtöi-

syyden taustalla vaikuttavat periaatteet toistuivat osallistujien näkemyksissä palve-

luun liittyvissä tekijöissä. Osin ikääntyvien etähoivapalveluihin suhtauduttiin varauk-

sella ja torjuvasti, mutta suhtautuminen oli osin myös kiinnostunutta ja uteliasta. Val-

litseva yhteiskunnallinen tilanne ja tulevaisuuden väestörakenteen muutos huomioi-

den asiakaslähtöisten etähoivapalvelujen kehittämistä pidettiin välttämättömänä. 

Palveluun liittyvissä kysymyksissä kriittisenä pidettiin etähoivapalvelun soveltuvuu-

den arviointia sekä asiakassuhteen aloittamiseen liittyviä kysymyksiä. Etähoivapal-

velu profiloitui osallistujien mielestä ennaltaehkäisevänä ja selviytymistä tukevana 

palvelumuotona, ja se nähtiin yhtenä osana mahdollisia muita ikääntyville suunnat-

tuja etäpalveluja.  

Ikääntyvät totesivat, että etähoivapalvelun tulisi alkaa ikääntyvällä riittävän aikaisin, 

jotta hän oppisi hyväksymään uudenlaisen palvelun ja siitä tulisi luonteva osa arkea 

silloin, kun ikääntyvän kognitio ja muistitilanne ovat vielä hyvät. Nähtiin, että ikäänty-

vän opittua käyttämään luontevasti etäyhteyttä siitä voitaisiin myöhemmässä vai-

heessa saada enemmän hyötyjä. 
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Palvelujen heikentyminen etähoivapalvelujen kehittämisen myötä huolestutti ikään-

tyneitä.  

”Me ollaan nyt niinkun syrjäyttämässä vanhenevia ihmisiä pärjäämään. 
Niin se on helppoa yhteiskunnalle…” 

”Mistä muusta se on sitten pois, kun nämä koneet tulee?” 

Huolta herätti se, että ikääntyviltä poistuu etäpalvelujen myötä paikkoja, minne 

mennä ja missä on ikääntyviä kiinnostavia asioita.  

 

Kuvio 10. Palveluun liittyvät teemat ja periaatteet 

Palvelujen hallinnointi  

Palvelun hallinnointiin nähdään aineistossa kuuluvan kaikki palvelun järjestämiseen 

liittyvät näkemykset. Näitä ovat muun muassa talouden, strategian, prosessien ja 

henkilöstön johtaminen, kustannuksiin liittyvät näkemykset sekä palvelukokonaisuus 

ja -prosessi.   

Huolta osallistujissa herätti se, korvaako etähoivapalvelu ikääntyville tarpeellisia pe-

rinteisiä palveluja. Osallistujia myös huolestutti, ettei johtamisen ja politiikan tasolla 

ymmärretä riittävästi ikääntyvän todellisuutta, vaan etähoivapalvelujen kehittämisen 

ensisijainen intressi ovat säästöt. Osallistujat totesivat, että etähoivapalvelun ennal-

taehkäisevän luonteen vuoksi säästöjä syntyy viiveellä. Realistiset odotukset etähoi-

vapalvelun vaikuttavuudesta nähtiin oleellisena onnistumisen edellytyksenä. Osin 

keskusteltiin myös siitä, kannattaako ikääntyvien etähoivapalveluja edes kehittää.   
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”Te viette tietoa sinne (johdolle), että on tämmöistä ja tämmöistä on 
keskusteltu… Ei se mene perille, koska… Ja sen ymmärtää, koska jos 
minä olisin siellä enkä mä näkisi tai kuulis sitä aitoa keskustelua…minä-
hän (johto) tiedän nämä asiat.” 

”Mä en sellaista organisaatiota ole elämäni varrella löytänyt… en konk-
reettisesti enkä mistään kirjoista… Joka pystyisi toimimaan hyvin, jos 
johto ei ole siellä vahvasti mukana!” 

”Säästöt tulee sitten vuosien mittaan ja poliitikot ikävä kyllä ne kattoo 
tätä päivää ja korkeintaan ensi vuotta. Mutta nämä säästöthän tulee 
viiveellä.” 

”yhteiskunnan varoja tässä tuhlataan tämmöseen touhuun meiänkin 
kanssa ja… eikös sitä ole tärkeämpiäkin hommia…” 

Osallistujat toivat esiin viime vuosien nopean muutoksen sekä teknologian hyödyntä-

misessä, että palvelujärjestelmässä. Todettiin, etteivät ikääntyvät välttämättä ehdi 

nopeaan kehitykseen mukaan. Nähtiin, että julkinen palvelujärjestelmä tarjoaa hei-

dän kokemuksensa mukaan palveluja, jotka ovat kaikille samanlaisia, ja joihin ikään-

tyvät toimintakyvystä, asuinpaikasta ja elämäntilanteesta riippumatta yrittävät so-

peutua. Samanlaisten vaihtoehtojen tarjoamisen kaikille koettiin tuhlaavan vähiä re-

sursseja. Osallistujien näkemyksen mukaan palvelujen räätälöitävyys ja vaihtoehtojen 

olemassaolo lisäisivät palvelun kohtaamista asiakkaan yksilöllisen tarpeen kanssa, ja 

lisäävän siten palvelun vaikuttavuutta. Mainittiin, että etähoivapalvelujen kehittämi-

sen rinnalla tulisi kehittää myös muita asiakaslähtöisiä palvelumalleja.  

”Ne on patenttiratkasuja helposti, esimerkiksi tää että ”menisitkö päivä-
keskukseen”, ei se välttämättä ole sitä mitä tämä tarvii, vaan että mitkä 
olis ne vaihtoehdot sitte.” 

Osallistujat kokivat, että muuttuvan toimintaympäristön ja henkilöstön uudenlaisen 

osaamisen tunnistaminen etähoivapalvelujen järjestämisessä on tärkeää.  Erilaisten, 

etähoivapalveluihin soveltuvien työkalujen kehittäminen ja hyödyntäminen palvelu-

prosessissa asiakkaan kokonaisvaltaisen kohtaamisen tueksi nähtiin tärkeänä osana 

etähoivapalvelun johtamista. Yhtenä tällaisena työkaluna mainittiin asiakasprofiili, 

joka huomioisi asiakkaan arjen, kiinnostuksen kohteet ja kuvia menneen elämän var-

relta. Konkreettisten työkalujen sisällyttäminen palveluprosessiin voisi osaltaan lisätä 

asiakaslähtöisyyttä koko palveluprosessissa aina asiakkaan ja hoitajan vuorovaikutus-

tilanteeseen saakka.  
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”Siinä nyt varmaan luodaan asiakasprofiili myöskin kiinnostuksista, eikö 
niin?”  

”…kun muisti on haasteena niin se palaaminen sinne kaikkeen mitä jos-
kus on tehnyt kuvien ja muun avulla niin se on hirmusen tärkeä mie-
lialan kohottaja.” 

Hoitajien vaihtuvuus herätti osallistujissa keskustelua. Hoitajan ja asiakkaan videovä-

litteisessä kohtaamisessa tuttuus korostui, joten vaihtuvuuden huomiointi johtami-

sessa koettiin tärkeäksi. Osallistujat ehdottivat ”hoitajaverkoston” rakentamista, jol-

loin asiakas tulisi tutuksi useamman hoitajan kanssa, ja voisi luottaa siihen, että etä-

käynnin tekevä hoitaja on joku heistä.  

 ”Että ne tuntis useemman, että ei olis laiha se verkosto.” 

Palvelukokonaisuus ja etähoivaratkaisuun liitettävät laitteet nähtiin mahdollisuutena 

monipuolistaa etähoivapalveluja. Koettiin, että asiakkaan näkökulmasta palvelujen 

tulisi näyttäytyä yksinkertaisina. Esimerkiksi turvarannekkeen liittäminen samaan jär-

jestelmään etähoivaratkaisun kanssa nähtiin hyvänä ajatuksena. Mainittiin, että pal-

velun tulisi toimia niin, että asiakas saa kutsuttua hoitajan tarvittaessa paikalle. Myös 

erilaisten seurantalaitteiden, kuten verenpainemittarin, liittämisen mahdollisuuksista 

etähoivapalvelun mahdollistaviin laitteisin keskusteltiin.  

Osallistujat totesivat yksimielisesti, että vaikka etähoivapalveluja kehitetään, asiak-

kailla tulisi edelleen olla paikkoja, joihin mennä. Etähoivapalvelut eivät saa vähentää 

kasvokkain tapahtuvan sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksia.  

Palvelun profiili 

Osallistujat profiloivat etähoivapalvelut vahvimmin ennaltaehkäiseväksi tukipalve-

luksi. Runsaasti keskustelua herätti se, soveltuuko etähoivapalvelu käytettäväksi 

osana kotihoidon käyntejä asiakkailla, joiden toimintakyky on jo merkittävästi alentu-

nut.  Työpajan aluksi osallistujien näkemys oli jyrkästi tätä vastaan. Aihetta tarkem-

min tarkastellessa he löysivät niitäkin tarpeita, joihin etähoivapalvelulla voitaisiin tie-

tyin ehdoin vastata myös kotihoidon fyysisten käyntien rinnalla. Tätä käsitellään so-

veltuvuuden arviointia käsittelevässä luvussa. Ihanteellisen palvelun profiilia leimasi 

osallistujien mielestä käyttäjäystävällisyys. Käyttäjäystävällinen palvelu tarkoitti osal-

listujien mielestä asiakkaan näkökulmasta yksinkertaisuutta.   

 ”Ottakaa ehdottomasti ennaltaehkäisevänä palveluna!” 
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”Tää on kehitettävä niin käyttäjäystävälliseksi, että epäuskoisinkin 
mummu pärjää tämän systeemin kanssa.” 

 

Soveltuvuuteen liittyvät näkökulmat 

Etähoivapalvelun soveltuvuuden arviointi koettiin haastavaksi. Asiakkaan osallistami-

nen, yksilöllisyys ja kriittisyys soveltuvuuden arvioinnissa koettiin edellytykseksi toi-

mivan etähoivapalvelun toteutumisessa. Osallistujien mielestä jokaisen asiakkaan ti-

lannetta tulisi arvioida yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti yhteistyössä asiakkaan 

kanssa. Arvioinnin ei tulisi perustua ainoastaan asiakkaan toimintakykyyn ja hoivan 

tarpeeseen, vaan arvioinnissa tulisi ottaa huomioon myös asiakkaan ympäristö, arki, 

omaisen tuki tai sen puuttuminen sekä asiakkaaseen liittyvät tekijät (asenne, koke-

mus, valmiudet). Yleisesti todettiin, että etähoivapalvelun mahdollisuudet tukea 

ikääntynyttä ovat jonkin verran erilaisia myös riippuen asiakkaan asuinpaikasta. Osal-

listujat kokivat, että maaseudulla asuva ikääntynyt saattaa kokea erilaisia hyötyjä pal-

velusta kuin taajama-alueella lähellä palveluja asuva ikääntynyt.  

Etähoivapalvelujen käyttöä esimerkiksi runsaasti kotihoidon palveluita tarvitsevan 

henkilön palvelumuotona vierastettiin. Osallistujat kuitenkin totesivat, että etähoiva-

palvelu saattaa hyödyttää myös kotihoidon palveluissa olevaa asiakasta, mutta arvi-

ointi soveltuvuudesta on tehtävä yksilöllisesti ja kriittisesti. 

Muistisairaiden asiakkaiden kohdalla keskustelua herättivät turvallisuuteen liittyvät 

kysymykset. Koettiin, että hoitaja ei voi varmistua luotettavasti etäyhteyden välityk-

sellä siitä, että asiakas ottaa lääkkeet tai että asiakas ottaa oikeat lääkkeet. Etähoiva-

palvelun keinoin voitaisiin osallistujien mielestä kuitenkin joissain tilanteissa tukea 

asiakasta lääkehoidossa. Tämä kuitenkin nähtiin mahdolliseksi sellaisen asiakkaan 

kohdalla, joilla muistitilanne on hyvä ja joka suhtautuu lääkehoitoon myönteisesti.  

”… ei voida auttaa mitenkään tällä.” (Keskustelu lievästi muistisairaan 
lääkehoidon tukemisesta etähoivapalvelun avulla.)  

Ravitsemuksen tukemiseen etähoivapalvelun nähtiin soveltuvan melko hyvin. Muisti-

sairaiden ja esimerkiksi masentuneiden asiakkaiden kohdalla nähtiin runsaasti ongel-

mia etähoivapalvelun käytössä. Osallistujien näkemys oli, että etähoivakäyntiä ei 

voida käyttää ainoastaan asiakkaan ruokailun varmistamiseen. Varmistuakseen asiak-
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kaan ruokailusta, hoitajan tulisi olla asiakkaaseen yhteydessä ruokailun ajan. Ruokai-

luseuran pitäminen nähtiin asiakkaan näkökulmasta arvokkaana. Keskustelua herätti 

myöskin mahdollisuus ryhmäruokailuun muiden ikääntyvien kanssa etäyhteydellä. 

 ”Minusta tämä on hyvä idea, ruokailu jos joku on keskusteluhetki.” 

 ”Syödään yhessä ja joku meitä sieltä etänä seuraa…” 

”…jutellaan kun se ihminen syö, sitten jatketaan sitä arkista juttelua.” 

”Sinkuille tosi hyvä!” 

Pitkäaikaissairauksien hoidon tukemiseen etähoivapalvelun nähtiin voivan vastata 

erinomaisesti silloin, kun asiakkaan toimintakyky ja muistitilanne on hyvä. Etenkin 

maaseudulla asuvien koettiin hyötyvän siitä, että he saisivat tukea pitkäaikaissairau-

den, esimerkiksi diabeteksen hoitoon etäyhteyden välityksellä. Osallistujat kuitenkin 

huomauttivat, että soveltuvuuden arviointi pitkäaikaissairauden hoidon tukemiseen 

muuttuu haastavaksi, mikäli asiakkaan toimintakyky tai muistitilanne ovat jo heiken-

tyneet.  

”tämä on niitä asioita, jos kerran ihminen osaa mitata verensokerin ja 
osaa pistää, niin tässä olis loistava käyttö tälle.” 

 ”Toimii niin kauan, kun muisti pelaa.” 
 

Etähoivapalvelun soveltuvuus masennuksen, turvattomuuden ja yksinäisyyden torju-

miseen sai aikaan osallistujissa ristiriitaisia näkemyksiä. Osallistujien näkemyksen 

mukaan psyykkisten syiden tulisi olla riittävä kriteeri tuettuun palveluasumiseen tai 

vastaavaan pääsemiseksi. Osallistujat kokivat epäinhimillisenä sen, että ahdistunut ja 

yksinäinen ikääntynyt velvoitetaan asumaan yksin, mikäli tällä olisi halu asua yhtei-

söllisemmin. Näissä tapauksissa etähoivapalvelun avulla asiakkaan psyykkinen tuke-

minen nähtiin epäeettisenä tapana pyrkiä tukemaan ikääntyvää. Osallistujat kuiten-

kin keskustelivat siitä, että soveltuvuuden arviointi mielenterveyden tukemiseen tu-

lee olla asiakasta osallistavaa ja yksilöllistä. Asiakkaan toivoessa saavansa asua ko-

tona, etähoivapalvelu voisi olla yksi keino tukea asiakasta myös psyykkisesti.  

”Niin ettei mun tarvi soittaa ambulanssia noin niinkun näennäisesti 
vaan…” 

”Kyllä tämä siihen yksinäisyyteen auttaa.” 
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Etähoivapalvelun nähtiin soveltuvan eriomaisesti palveluohjaukseen sekä erilaisiin 

neuvonta- ja ohjaustarpeisiin. Myös asiantuntijahoitajien vastaanottotoiminnan näh-

tiin soveltuvan toteutettavaksi etähoivapalveluna. Koettiin, että vaikkapa diabetes- ja 

muistihoitaja voisivat tarjota vastaanottotoimintaa menestyksekkäästi etähoivapal-

velun keinoin. Taulukossa 8 on kuvattu tuloksissa esiin tulleita hoivan ja tuen tarpeita 

sekä etähoivapalvelun soveltuvuutta vastaamaan niihin.  

Taulukko 8. Etähoivapalvelun soveltuvuus vastaamaan erilaisiin tarpeisiin 

Tarve Soveltuvuus Selite 
Lääkehoidon tukeminen Saattaa soveltua ehdoin.   Lieväkin muistisairaus aiheuttaa turval-

lisuusriskin lääkehoidon tukemisessa 
etähoivapalvelulla. Soveltuvuus arvioi-
tava kriittisesti.  

Ravitsemuksen tukeminen Saattaa soveltua ehdoin. Ravitsemuksen tukemiseen soveltuu, 
kun toimii ruokailuseuran pitämisenä. 
Muun muassa muistisairaiden asiakkai-
den kohdalla kriittinen arviointi tar-
peen.  

Pitkäaikaissairauden hoidon  
tukeminen 

Saattaa soveltua ehdoin. Pitkäaikaissairauden (esim. diabetes) 
hoidon tukemiseen soveltuva, mikäli 
asiakkaan toimintakyky on hyvä ja tuen 
tarve muutoin vähäistä.  

Masennuksen hoito Saattaa soveltua ehdoin.  Yksilöllinen ja asiakkaan osallistava, 
kriittinen soveltuvuuden arviointi tär-
keää. Etähoivapalvelu saattaa tukea 
masentunutta ikääntyvää, mutta ei saa 
korvata fyysistä kontaktia hoitajaan 
masennuksen hoidossa.  

Turvattomuuden torjuminen Saattaa soveltua ehdoin.  Yksilöllinen ja asiakkaan osallistava, 
kriittinen soveltuvuuden arviointi tär-
keää. Saattaa soveltua hyvän fyysisen 
toimintakyvyn omaavalle asiakkaalle. 
Saattaa soveltua asiakkaan tukemi-
seen, jos asiakas kykenee ottamaan 
itse kontaktin silloin, kun haluaa kes-
kustella hoitajan kanssa. Maaseudulla 
asuvat ja asiakkaat, joille liikkuminen 
on hankalaa saattavat hyötyä erityi-
sesti. 

Yksinäisyyden torjuminen Saattaa soveltua ehdoin.  Yksilöllinen ja asiakkaan osallistava, 
kriittinen soveltuvuuden arviointi tär-
keää. Yksinäinen ikääntynyt tarvitsee 
ensisijaisesti yhteisöllisyyttä ja muiden 
ihmisten seuraa. Joissain tapauksissa 
saattaa soveltua yksinäisyyden torju-
miseen. Maaseudulla asuvat ja asiak-
kaat, joille liikkuminen on hankalaa 
saattavat hyötyä erityisesti. 

Palveluohjaus Soveltuu hyvin. Etähoivapalvelu voisi tuoda palveluoh-
jauksen helpommin asiakkaan saata-
ville. Maaseudulla asuvat ja asiakkaat, 
joille liikkuminen on hankalaa saatta-
vat hyötyä erityisesti. 

Asiantuntijahoitajan vastaanotto Soveltuu hyvin. Etähoivapalvelu voi tuoda asiantuntija-
hoitajan vastaanoton helpommin asi-
akkaan saataville. Maaseudulla asuvat 
ja asiakkaat, joille liikkuminen on han-
kalaa saattavat hyötyä erityisesti. 

Neuvonta ja ohjaus Soveltuu hyvin. Etähoivapalvelu voi tuoda neuvonta- ja 
ohjauspalvelut helpommin asiakkaan 
saataville. Maaseudulla asuvat ja asiak-
kaat, joille liikkuminen on hankalaa 
saattavat hyötyä erityisesti. 
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Asiakassuhde 

Asiakassuhteeseen liittyvät näkemykset keskittyivät asiakassuhteen alkutaipaleeseen 

liittyviin kysymyksiin. Asiakkaan osallisuutta korostettiin asiakassuhteen luomisessa. 

Osallistujien näkemys asiakassuhteen solmimisesta oli yksimielinen. Koettiin, että 

etähoivapalvelu tulee aloittaa luomalla asiakassuhde ennakkoon asiakkaan kanssa 

kasvotusten. Asiakkaaseen ja tämän kotioloihin tutustuminen nähtiin välttämättö-

mänä palvelun aloittamiselle. Turvallisuuden tunnetta koettiin lisäävän luottamuksel-

lisen suhteen luominen asiakkaaseen kotikäynnillä. Myös asiakkaan mahdollisuutta 

tutustua etähoivapalvelua tuottavaan yksikköön pidettiin etuna. Etähoivapalvelun 

aloittamista etäyhteydellä ei pidetty hyvänä asiana, vaan koettiin, että ikääntynyt tu-

lisi saatella fyysisin käynnein etäpalvelujen pariin.  

”Ensin pitää tavata kasvokkain, ennenkun rupiaa koneella asioitaan hö-
pötteleen ja tunteitaan purkamaan.” 

”Jos minä olisin ollut se hoitaja, niin mitenkä minä olisin kuvitellut, jos 
minä en olisi koskaan käynyt sen asiakkaan kotona, mistä sängystä se 
on pudonnut, onko se joku korkea… Kyllä minun hoitajana pitäisi tietää 
ne kotiolot.” 
 

Asiakkaan perehdyttäminen 

Asiakkaan perehdyttäminen palvelun käyttäjäksi etähoivapalvelua aloittaessa nousi 

aineistossa merkittäväksi teemaksi. Perehdyttämistä käsitteenä käytetään kuvaa-

maan asiakkaan tukemista palvelun käytössä siksi, että se oli ikääntyvien itsensä 

käyttämä käsite.  

Perehdytyksen tarpeen suunnittelu yksilöllisesti jokaisen asiakkaan kohdalla koettiin 

tärkeäksi, sillä ikääntyvien valmiudet ovat hyvin erilaisia. Vaikka itse laitteiden käyttö 

olisikin helppoa, koettiin, että ikääntyvä tarvitsee tukea, jotta uudenlainen toimin-

taympäristö voisi tuntua turvalliselta. Osallistujat huomauttivat, että perehdytys tar-

koittaa ikääntyvän kohdalla ensisijaisesti totuttelua uuteen palveluun ja toimintaym-

päristöön, ja vasta toissijaisesti laitteen käyttöopastusta. Osallistujat kokivat, että asi-

akkaan osaamisesta tulee varmistua ennekuin asiakas jätetään pärjäämään uudenlai-

sen palvelun kanssa yksin. Osaaminen kuvattiin tässä yhteydessä tunteeksi, että on 

palvelun ja siihen liittyvien laitteiden kanssa sinut. Omaisten osallistaminen perehdy-

tysprosessissa nähtiin tärkeänä.  
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 ”Meiän ikäluokan ukot ei osaa tehä mitään jos ei sitä vaimoa ole.” 

Perehdyttäminen nähtiin rinnalla kulkemisena, kunnes asiakas kokee olonsa turval-

liseksi etähoivapalvelun ja siihen liittyvien laitteiden kanssa. Myös perehdyttämisen 

näkökulmasta koettiin, että asiakkaalla tulisi olla mahdollisuus tutustua etähoivapal-

velua tuottavaan paikkaan ja sen toimintaan. Nähtiin, että tutustumiskäynti voisi olla 

asiakassuhteen luomisen lisäksi osa asiakkaan perehdytystä etähoivapalvelun käyttä-

jäksi. Osallistujat ehdottivat, että perehdytyksessä voitaisiin lisäksi tehdä yhteistyötä 

oppilaitosten kanssa, jolloin opiskelijat voisivat toimia ikääntyvien tukena etähoiva-

palvelun alkaessa.  

”Ne kävis siellä monta kertaa vanhusten luona, niin kauan että se van-
hus osaisi sen asian.” 

 ”Tää olis Atk:ta opettelevalle opiskelijalle vaikka opinnäyte tai että saisi 
jotain pisteitä.” 

”Koska eikö sekin ole yhtä aktivointia se, että ne jotka tekevät etäpuhe-
luja niin ne tuotais ne iäkkään ihmiset johonkin paikkaan kerran, jossa 
olis tutustuminen ja perehtyminen.” 

 

Palvelutapahtuman luonne 

Itse palvelutapahtumaan eli etäkäyntiin vaikuttivat osallistujien näkemyksen mukaan 

kaikki edellä mainitut kokonaisuudet. Huolellisesti tehty arvio soveltuvuudesta, asiak-

kaan osallistaminen, asiakaslähtöistä käyntiä tukevat palvelurakenteet ja tarkoituk-

senmukainen asiakkaan perehdyttäminen saivat aikaan kokonaisuuden, jonka avulla 

osaavan hoitajan nähtiin voivan tarjota asiakkaalle tarkoituksenmukaista tukea etä-

käynnillä. Asiakkaan kiinnostuksen kohteiden selvittäminen ja hyödyntäminen sekä 

keskustelualusta irrottaminen kliinisestä hoidon tai seurannan tarpeesta koettiin tär-

keäksi etäkäynnin aikana. Muutaman minuutin etäkäynti, jossa hoitaja ainoastaan 

varmisti lääkkeiden oton, koettiin ankeana ajatuksena. Osallistujien näkemyksen mu-

kaan käynti tulisi suunnitella siten, että siitä ei muodostu asiakkaalle kysymyspatte-

ristoa, jolla ainoastaan varmistetaan asiakkaan tilanne. Luonteva etäkäynti nähtiin 

osaavan hoitajan sekä hyödyn kokevan asiakkaan välisenä voimauttavana vuorovai-

kutustilanteena, jossa asiakas tuli kokonaisvaltaisesti kohdatuksi. 

”…Ettei siitä tulis semmonen rutiininomainen tsekkauslista, että missä men-
nään, vaan että siinä olis se ihminen ihan henkilönä…” 
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”On tylsää, jos huomioidaan ainoastaan syöminen, juominen ja lääkkeiden 
otto.” 

”Ei mitenkään hätäsesti käytyjä.” 

Videovälitteisessä vuorovaikutuksessa asiakkaan tuntemisen esiin tuominen ja yksi-

löllisyyden huomiointi korostui. Osallistujat totesivat, että myös videovälitteisesti vä-

littämisen ja turvallisuuden tunne on mahdollista saavuttaa, mikäli asiakkaan tarpei-

siin kyetään vastaamaan, käyntejä toteuttava hoitaja on soveltuva sekä asiakas ja tä-

män kotiolot tunnetaan. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että käynnin aikana mahdolliset 

turvallisuusriskit tunnistetaan ja asiakkaan luokse on mahdollista tarvittaessa lähet-

tää käynnille hoitaja. 

5.5 Verkostot ja yhteistyö 

Kolmas sektori ja seurakunnat 

Osallistujat kokivat, että etähoivapalvelun ympärille tulisi rakentaa laajempi etäpal-

velujen verkosto, joka tukisi asiakasta niiltä osin, kuin vanhuspalvelujen vastuu ja re-

surssit loppuvat. Esimerkiksi kolmannen sektorin, eli järjestöjen ym., ja seurakuntien 

koettiin kykenevän tarjoamaan ikääntyvälle tukea vaikkapa kiireettömän keskustelun 

avulla. Diakoniatyö, vapaaehtoinen ystävätoiminta ja vertaistoiminta nähtiin potenti-

aalisina etäkäynnein tuotettavana toimintana. Todettiin, että ikääntyvän arjen haas-

teista terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät tarpeet ovat vain yksi osa, merkittävä osa 

elämänlaatua heikentävistä tekijöistä liittyvät mielialan pulmiin, kuten yksinäisyy-

teen, turvattomuuteen ja ahdistuneisuuteen. Näihin tarpeisiin koettiin ikääntyvän 

tarvitsevan muita ihmisiä ja keskustelukumppania, jonka ei välttämättä tarvitse olla 

hoitoalan ammattilainen, empaattinen ihminen riittää. Mainittiin myös, että vertais-

toimintaa ja vertaistukea voitaisiin joissain tapauksissa tarjota etäpalveluna.  

 ”Muutkin vastaavat järjestöt tekis sitä samaa.” 

 ”…ystäväpalvelua elikkä nämä järjestöt.” 

 ”…diakoniatyön puitteissa, että onko niillä sitä etäyhteysmahdollisuutta 
sitten? Se oli varmaan semmonen hyvä.” 
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Muut julkiset toimijat 

Ikääntyvän etäpalvelujen verkostossa hyödyllisenä mahdollisuutena koettiin palve-

luohjauksen vahva läsnäolo. Palveluohjauksen rooli nähtiin ikääntyvän palveluja 

koordinoivana, tietoa jakavana ja palvelusuunnitelmaa ylläpitävänä. Osallistujien 

mielestä palveluohjauksen tulisi kirjata palvelusuunnitelmaan ikääntyvän verkostot ja 

suunnitella palvelukokonaisuus, joka huomioisi myös verkoston muut toimijat, esi-

merkiksi diakoniatyön.  

 ”Palveluohjaushan voi tapahtua myös etäpalveluna.” 

”Sillä ohjaajalla, palveluohjaustaholla aika laaja valikko, mitä esimer-
kiksi järjestöt tarjoaa…” 

Osallistujat totesivat, etteivät ikääntyvät tiedä tai osaa hyödyntää saatavilla olevia tu-

kipalveluja, joten tiedon jakaminen etäpalveluna nähtiin mahdollisuutena, jota myös 

etähoivapalvelun hoitajan voisi toteuttaa etäkäyntien yhteydessä. Kulttuuri- ja liikun-

taluotsitoiminnan koordinointi etäpalveluna kiinnosti, samoin erilaiset neuvonta- ja 

ohjauspalvelut. Näiden nähtiin soveltuvan tarjottavaksi etäpalveluina hyvin.  

”…liikuntaluotseja, on olemassa kulttuuriluotseja, jotka voi lähteä hänen 
kanssaan.” 

Asiantuntijahoitajavastaanottotoiminta, esimerkiksi muisti- tai diabeteshoitajan vas-

taanotto, nähtiin soveltuvan tarjottavaksi etäpalveluna. Etenkin taajaman ulkopuo-

lella asuvat asiakkaat kokivat tämän mahdollisuuden lupaavana.  

Ikääntyneen omat verkostot 

Ikääntyvän asiakkaan omat verkostot tulisi huomioida etähoivapalvelujen kehittämi-

sessä. Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen saman laitteen avulla nähtiin tärkeänä. 

Yhteydenpito omaisiin ja ystäviin nähtiin mahdollisuutena, joka etähoivapalveluja ke-

hitettäessä tulisi hyödyntää.  

Verkostojen mukana olon koettiin lisäävän yhteisöllisyyden tunnetta. Koettiin, että 

etähoivapalvelu voisi olla vain yksi toiminto etäpalvelujen verkostossa, jossa useat 

toimijat voisivat olla helposti asiakkaan saatavilla yhden alustan kautta.  

Etähoivapalvelujen nähtiin olevan vain yksi osa muita mahdollisesti etänä tarjottavia, 

vuorovaikutteisia ja henkilökohtaisia palveluja; etähoivapalvelut tulisi osallistujien 
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mukaan integroida osaksi muita ikääntyneille suunnattuja palveluja. Osallistujien nä-

kökulmasta merkityksellisempää oli etäpalvelukokonaisuuden yksilöllinen räätälöitä-

vyys ja siitä saatu hyöty, kuin pelkkään hoivaan liittyvät ratkaisut. 
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6 Tulosten tarkastelu ja analysointi 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvata ikääntyvien henkilöiden näkemyk-

siä etähoivapalvelusta. Tehtävänä oli selvittää, millaisia näkemyksiä ikääntyneillä 

henkilöillä on videovälitteisistä, vuorovaikutteisista etähoivapalveluista ja millaisena 

asiakaslähtöinen etähoivapalvelu näyttäytyy asiakkaan näkökulmasta. Tavoitteena oli 

tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää asiakaslähtöisten etähoivapalvelujen kehittä-

misessä. Kehitettävää aihetta lähestyttiin asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Opin-

näytetyön tulokset luovat monipuolisen kuvan ikääntyvän henkilön näkemyksistä 

etähoivapalveluihin liittyen. 

Palvelumuodon ollessa vielä kovin nuori, tutkittua tietoa ikääntyvien etähoivapalve-

luihin liittyen asiakkaan näkökulmasta on vielä saatavilla niukasti. Myöskään asiak-

kaan osallisuuden vaikutuksista asiakaskokemukseen ja hoidon laatuun ei toistaiseksi 

ole juurikaan tutkimusnäyttöä, sillä näkökulma on vielä nuori ja tutkimusasetelma 

haastava (Linnanmäki 2017, 1623-1624). Keskeinen tekijä etäpalvelujen kehittämi-

sessä on ikääntyvien osallisuus. Yksilöllisten ja räätälöitävien ratkaisujen kehittämi-

nen korostuu, koska asiakkaiden tarpeet ovat yksilöllisiä ja muuttuvat ajan myötä. 

(Bujnowska-Fedak & Grata-Borkowska 2015, 101.)  

Tulosten perusteella etähoivapalvelun asiakaslähtöisyyttä määrittelevät periaatteet 

ovat henkilökohtaisuus, kokonaisvaltaisuus, luottamuksellisuus, osallisuus, turvalli-

suus, tuttuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja yksilöllisyys. Näiden periaatteiden huo-

mioiminen etähoivapalvelun kehittämisessä vaikuttaa suoraan siihen, miten asiakas-

lähtöiseksi asiakas palvelun kokee. Palvelujen yksilöllinen räätälöitävyys koettiin tär-

keäksi asiakaslähtöisyyden elementiksi. Palvelujärjestelmän näkökulmasta palvelun 

yhdenvertaisuuden ei tulisi tarkoittaa sitä, että kaikille tarjotaan samanlaista palve-

lua. Yhdenvertainen palvelu tarkoittaa sitä, että jokaisen asiakkaan tarpeet tulevat 

yhdenvertaisesti kohdatuksi. (Linnanmäki 2017, 1623.) Virtanen (2011) kuvaa asia-

kaslähtöistä palvelua asiakkaan, ei organisaation intresseistä lähtevänä. (Virtanen 

ym. 2011, 18.)  

Tulosten perusteella ikääntyvät vaikuttavat kokevan huolta siitä, ymmärretäänkö hei-

dän todellisuuttaan ja tarpeitaan aidosti palvelujärjestelmässä, jonka intressien koe-

taan kohdistuvan ensisijaisesti resurssien uudelleen kohdentamiseen ja kustannusten 
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hillitsemiseen. Ennaltaehkäisevyyden ja varhaisen tuen merkityksen ymmärtäminen 

näyttäytyy asiakkaan näkökulmasta palvelujärjestelmän puutteena. Säästöodotusten 

epärealistisuus ja pyrkimys nopeasti vaikuttaviin ratkaisuihin koettiin huolestutta-

vana. Tämä saattaa johtaa esimerkiksi tilanteeseen, että etäetähoivapalveluja tarjo-

taan asiakkaille liian myöhään, jolloin niistä saatavat hyötyodotukset eivät täyty toi-

votusti. Postema ym. (2012) varoittavat kohdistamasta lyhyen aikavälin säästöodo-

tuksia etäpalveluihin. Niiden hyödyt tulevat viivästyneesti, joten käyttöönottoon on 

varattava riittävästi resursseja. Suunnitelmallisuuden ja johdonmukaisuuden puute 

palvelujen kehittämisessä vähentää mahdollisuutta säästöihin, estää niiden syntymi-

sen kokonaan tai jopa lisätä kustannuksia. (Postema, Peeters & Friele 2012, 420; Bot-

sis & Hartvigsen 2008.) Toimintamalleja, joista sekä palvelujärjestelmä että asiakas 

hyötyisivät, tulisi aktiivisesti etsiä. 

Etähoivapalvelujen profiili näyttäytyi ikääntyvälle ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja 

asiakkaan selviytymistä tukevana palvelumuotona. Tämä tukee aiempaa näyttöä 

siitä, että etähoivapalveluihin suhtaudutaan positiivisesti silloin, kun ne profiloituvat 

hoitoa täydentävinä palveluina (mm. Arnaert & Delesie, 2001; Botsis & Hartvigsen, 

2008; Mort ym. 2013). Tuloksista voidaan kuitenkin todeta, että joissain tapauksissa 

etähoivapalveluista voisivat hyötyä myös asiakkaat, joiden toimintakyky on jo alentu-

nut. Merkittävää vaikuttaisi olevan yksilöllinen, asiakkaan kokonaistilanteen huo-

mioiva ja asiakkaan osallisuuteen perustuva soveltuvuuden arviointi.  

Yhteistyöverkoston luominen etähoivapalvelujen ympärille saattaisi tämän opinnäy-

tetyön tulosten mukaan olla asiakaslähtöisyyttä lisäävä tekijä. Yhteistyöverkosto voisi 

jakaa vastuun etäpalvelujen tuottamisesta laajemmalle verkostolle, mutta myös mo-

nipuolistaa asiakkaan kotiinsa saamaa tukea. Mielenkiintoinen tulos oli yhteistyöeh-

dotus seurakuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Kolmannen sektorin 

toimijoista esimerkiksi vapaaehtois- ja vertaistoiminnan ottaminen toimintaan mu-

kaan voisi vastata sellaisiin tarpeisiin, joihin julkisilla vanhuspalveluilla ei ole resurs-

seja tai vastuutakaan vastata. Uudenlaisen vapaaehtois- ja vertaistyön, kolmannen 

sektorin ja muut julkiset palvelut yhdistävän toimintamallin ja verkoston luominen 

etähoivapalvelun ympärille voisi lisätä luontevaa yhteistyötä tahojen välillä. Myös 

Scalvini ym. (2018) toteavat, että etäterveydenhuollon palvelujen mahdollisuuksien 

hyödyntäminen saattaisi lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä (Scalvini ym. 2018). 



66 
 

 

Hyödynsaajana tällaisessa tilanteessa ei olisi ainoastaan asiakas, vaan myös yhteis-

kunta. Seurakuntien mukaan ottaminen luo kuitenkin eettisen dilemman ja riskin yh-

denvertaisuuden toteutumiselle niiden ikääntyvien kohdalla, jotka kuuluvat muihin 

uskontoihin, eivät kuulu kirkkoon tai eivät muista syistä halua kuulua diakoniatyön 

piiriin.  

Työpajan osallistujat totesivat, että jo lähitulevaisuudessa ikääntyneet ovat tämän 

päivän ikääntyviä homogeenisempia teknologian hyödyntäjiä ja suhtautuvat jatku-

vasti myönteisemmin ja avoimemmin teknologiavälitteisiin palveluihin. Koettiin, että 

tehokkain asenteisiin vaikuttaminen tapahtuu osaamisen lisäämisen ja muiden iäk-

käiden esimerkin myötä. Kokemusasiantuntijuutta ja vertaistukitoimintaa iäkkäiden 

keskuudessa tulisikin kehittää aktiivisesti myös liittyen teknologiavälitteisiin palvelui-

hin. Etelämäki (2016) toteaa, että ikääntyneet kokevat toisen ikääntyneen olevan pa-

ras ohjaaja toiselle ikääntyneelle samatahtisuuden, yhteisen kielen ja asioiden toista-

misen tarpeen ymmärryksen vuoksi (Etelämäki 2016, 4). Vertaisohjaajia käytetään jo 

muun muassa nettioppaina, joten malleja toiminnalle on olemassa. Muun muassa 

Vanhustyön keskusliitto on luonut oman mallinsa nettiopas-toiminnasta (Etelämäki 

2016). 

Asiakkaan sisäiset tekijät näyttivät vaikuttavan palveluihin suhtautumiseen merkittä-

västi. Asiakkaan valmiudet, asenne ja kokemukset muodostivat erilaisia riippuvuuk-

sia, jatkumoita ja kehiä, jotka vaikuttivat toinen toisiinsa. Opinnäytetyössä todettiin, 

että ikääntyvien suhtautumisessa teknologiavälitteisiin palveluihin on ääripäitä, jotka 

saattavat sijaita hyvin kaukana toisistaan. Vaikka suuri osa ikääntyneistä suhtautuu-

kin teknologiavälitteisiin palveluihin positiivisesti, osin suhtautuminen on varautu-

nutta ja jopa torjuvaa. Bujnowska-Fedak & Grata-Borkowska (2015) toteavat, että 

jopa 41 % ikääntyneistä suhtautuu myönteisesti sähköisiin terveydenhuoltopalvelui-

hin ja ovat valmiita käyttämään niitä. Asiakkaan myönteiseen suhtautumiseen näyt-

tävät vaikuttavan myös asuinpaikka, koulutus ja kognitiivinen toimintakyky. (Bu-

jnowska-Fedak & Grata-Borkowska 2015, 101.) Teknologiavälitteinen palvelu edellyt-

tää asiakkaalta teknologian hyväksymistä osaksi palvelua. Palvelua kehittävälle ta-

holle on siis merkityksellistä ymmärtää, miten monimukaisesta kokonaisuudesta tek-

nologiavälitteisten palvelujen hyväksymisessä on kyse.  
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Hoitajan uudenlaisen osaamisen tarve ja soveltuvuuteen liittyvät näkemykset nousi-

vat opinnäytetyön tuloksissa merkittäväksi teemaksi etähoivapalvelujen laadun näkö-

kulmasta ja noudattelevat samaa linjaa saatavilla olevan tutkimusnäytön kanssa. Jau-

hiainen ym. (2017) toteavat, että uudenlaisessa toimintaympäristössä toimiminen 

paitsi edellyttää muutoksia toimintatavoissa ja palveluketjuissa, myös edellyttää hen-

kilöstöltä uudenlaista osaamista. He esittävät osaamistarpeiden muutosta käsittele-

vässä tutkimusraportissaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivan 

henkilöstön osaamisessa korostuvia osa-alueita tulevaisuuden toimintaympäristössä. 

Tarkastelusta mielenkiintoista tekee, kun henkilöstön näkemyksiä tulevaisuuden 

osaamisen tarpeesta tässä opinnäytetyössä saatujen tulosten kanssa rinnakkain (Tau-

lukko 9). Jauhiaisen ym. (2017) tutkimusraportista on poimittu taulukkoon tässä 

opinnäytetyössä esille tulleita, asiakkaan näkemyksen kanssa yhteneviä kokonaisuuk-

sia. (Jauhiainen, Sihvo, Jääskeläinen, Ojasalo & Hämäläinen 2017, 138, 143.) Sosiaali- 

ja terveysalan henkilöstön ja asiakkaiden näkemyksiä osaamisvaatimuksia rinnakkain 

tarkastellessa voidaan havaita, että suuret kokonaisuudet ovat merkittäviltä osin sa-

moja riippumatta siitä, tarkasteleeko osaamisvaatimuksia henkilökunta vai asiakas, 

mutta kompetenssien sisältöjen painotukset ovat erilaisia. Opinnäytetyön tulosten 

perusteella hoitajaan liittyvillä tekijöillä vaikuttaisi olevan suuri merkitys palvelun ko-

ettuun asiakaslähtöisyyteen asiakkaan näkökulmasta. Etähoivapalvelujen hoitohenki-

löstön osaamistarpeiden konkreettisen sisällön määrittelyssä voitaisiinkin tulevaisuu-

dessa vahvemmin hyödyntää asiakkaan näkökulmaa.  

Vanhusten elämänlaatua tutkinut Räsänen (2017) toteaa, että hoitajan toiminnalla ja 

hänen asiakkaalle antamansa ajan sisällöllä on merkitystä asiakkaan elämänlaadun 

kannalta. Ajan määrä ei korreloi laatuun, vaan asiakkaan ja hoitajan yhteisen ajan si-

sältö ratkaisee asiakkaan kokemuksen laadusta. Asiakkaalle merkityksellistä on se, 

miten hyödylliseksi hän palvelun kokee ja miten se auttaa asiakasta pärjäämään. (Rä-

sänen 2017, 116, 129.) Vaikka Räsänen on tutkinut palveluasumisessa asuvia ikäänty-

neitä, tämän opinnäytetyön tulokset tukevat Räsäsen saamia tuloksia hoitajaan liitty-

vien tekijöiden merkityksestä asiakkaan kokemaan asiakaslähtöisyyteen. 

  



68 
 

 

Taulukko 9. Henkilöstön (Jauhiainen ym. 2017) ja asiakkaan näkemyksiä hoitajan 

osaamistarpeista 

Henkilöstön näkemys tulevaisuuden osaamis-
tarpeista (Jauhiainen ym. 2017) 

Asiakkaan näkemys etähoivapalvelun hoitajan 
osaamisen tarpeista (Lahdenperä 2019) 

Tietoisuus 
sähköisistä palve-
luista ja työkaluista 
Sähköisten palvelu-
jen käytön osaami-
nen 
Parhaan mahdolli-
sen tiedon ja osaa-
misen soveltami-
nen  
Asiakaslähtöinen 
työskentelytapa 
Eettisyysosaaminen 
digitaalisissa palve-
luissa  

Asiakasläh-
töinen palve-
luosaaminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sosiaali- ja 
terveyden-
huollon 
ammattilai-
sen perus-
osaaminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etähoiva-
palvelun 
hoitaja 

Eettinen 
osaaminen 
 

Empatiakyky 
Kyky kohdata asiakas 
yksilönä kokonaisval-
taisesti 
Aito ymmärrys asia-
kaslähtöisyydestä 
Vastuullisuus 
Luottamuksellisuus 
 

Ihmisten kohtaami-
nen ja kuuntelu 
Aidon kohtaamisen 
– dialogisuuden 
osaaminen  
Empatiaosaaminen 
Vuorovaikutus kas-
vokkain ja verkossa 
Inhimillisyys ja asia-
kaslähtöisyys 
Heittäytyminen asi-
akkaan näkökul-
maan  
Itseilmaisun taidot  

Vuorovaiku-
tus- ja verk-
koviestintä-
osaaminen 
 

Viestintä- ja 
vuorovaiku-
tusosaami-
nen 
 

Vuorovaikutustaidot 
Sosiaaliset taidot 
Ammatillisuus 
Kyky luoda turvalli-
suuden tunnetta 
 

Avoimuus asiak-
kaan motivointiin 
Asiakkaan moti-
vointi- ja ohjaustai-
dot  
Erilaisten ohjaus-
menetelmien hal-
linta  

Ohjausosaa-
minen 

Kliininen 
osaaminen 
 

Vankka kokemus ja 
ammattitaito 
Soveltuva koulutus-
tausta 
Asiakkaan ja tämän 
ympäristön tunte-
mus 
Hoidon tarpeen arvi-
ointiosaaminen 
Sairaanhoidollinen 
osaaminen 
Reagointikyky 

Avarakatseisuus ja 
innostuneisuus 
Uskallus ylittää ra-
joja 
Epävarmuuden 
sieto 
Avoimuus ja 
myönteinen ajat-
telu uusien asioi-
den oppimiseen 
Rohkeus kehittyä ja 
kokeilla 

Myönteinen 
asenne uu-
den oppimi-
seen ja kehit-
tämiseen 

Itsensä ke-
hittämisen 
osaaminen 

Uudenlainen osaami-
nen 
Muuttuva osaaminen 

Persoona Soveltuva persoona 
Aito kiinnostus ja vä-
littäminen 
Sosiaalisuus 
Empatiakyky 
Hyvä tilannetaju 
Luovat vuorovaiku-
tustaidot 
Esiintymistaidot 
(”Näyttelijän lahjat”) 
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Tuloksista käy ilmi, että etähoivapalvelujen soveltuvuuden arviointi koetaan haasta-

vana, koska siihen vaikuttavat monet tekijät. Koettiin, ettei etähoivapalvelun soveltu-

vuutta voida arvioida ainoastaan hoivan tarpeen pohjalta, vaan arvioitavaksi tulevat 

ensisijaisesti asiakkaasta lähtöisin olevat yksilölliset tekijät, kuten toimintakyky, muis-

titilanne, asiakkaan saama tuki, valmiudet, suhtautuminen, asiakkaan verkostot ym., 

ja vasta toissijaisesti hoivan tarve. Tämä tukee aiempaa tutkimusnäyttöä siitä, että 

asiakaslähtöisessä palvelussa asiakas tulisi ottaa mukaan päätöksentekoprosessiin ja 

antaa tämän itse arvioida etähoivapalvelun soveltuvuutta ja hyötyä omassa arjessaan 

(mm. Brownsell ym. 2000; Damodaran & Olphert 2010; Mort ym. 2013).   

Työpajan osallistujat puhuivat runsaasti asiakkaan perehdyttämisestä. Asiakkaan pe-

rehdyttäminen käsitteenä sisälsi iäkkään näkökulmasta opastuksen, mahdollisen ver-

taistoiminnan, rinnalla kulkemisen ja osaamisen varmistamisen. Tutkija piti perehdyt-

tämistä ensin ongelmallisena, virheellistä mielikuvaa luovana terminä, kun toimintaa 

olisi voitu kutsua esimerkiksi asiakkaan ohjaamiseksi. Todettiin kuitenkin, että osallis-

tujat saattoivat mieltää ohjaamisen asiantuntijalähtöiseksi opastamiseksi, ja pereh-

dyttämisen taas asiakkaasta lähtöisin olevaksi, asiakaslähtöiseksi toiminnaksi, joten 

opinnäytetyössä päädyttiin käyttämään osallistujien käyttämää termiä. Vaikka lait-

teistojen käyttöä ei käytännössä tarvitsisi lainkaan osata vaan toiminnot tapahtuvat 

automaattisesti, laitteiston olemassaolo ja itse palvelu saattavat luoda vierauden 

tunnetta ja turvattomuutta, mikäli ikääntyvä ei ymmärrä toiminnan periaatteita. Siksi 

perehdyttämisen nähtiin sisältävän ensisijaisesti lähinnä totuttelua uuteen toimin-

taympäristöön ja palveluun, ja vasta toissijaisesti konkreettista laitteen käyttöopas-

tusta.  

Itse palvelutapahtuma eli etäkäynti todettiin ikääntyvälle vieraaksi ja uudenlaiseksi 

toimintaympäristöksi, jossa toimiminen ei ole ikääntyneille luontevaa ja vaatii siten 

erityistä huomiota. Epäeettisimpänä skenaariona nähtiin asiakkaan näkökulmasta 

etäkäynti, jossa hoitaja soittaa asiakkaalle muutaman minuutin mittaisen videopuhe-

lun ja käy tarkastuslistamaisesti lävitse asiakkaan tarpeet. Onnistuneen palvelutapah-

tuman taustalla näyttäytyi yksilöllinen ja riittävä asiakkaan perehdytys.   

Asiakkaiden näkemyksiä asiakaslähtöisistä etähoivapalveluista on tärkeää selvittää 

siksi, että erilaiset teknologiavälitteiset palvelut lisääntyvät tulevaisuudessa myös so-

siaali- ja terveyspalveluissa. Ikääntyvät ovat asiakasryhmänä omine erityispiirteineen 
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herkästi asiakasryhmä vailla ääntä. Tällöin on vaarana, että palvelut suunnitellaan 

palvelujärjestelmän intresseistä käsin, jolloin ne eivät todennäköisesti vastaa ikäänty-

vän tarpeeseen, ja kustannussäästöjen sijaan niistä muodostuu vaikuttavuudeltaan 

heikko ja kallis palvelu, joka ei vastaa ikääntyvän asiakkaan tarpeeseen.  

Roberts & Mort (2009) huomauttavat julkisen keskustelun retoriikan ristiriitaisuu-

desta. Palveluja tarjoavat tahot korostava, ettei etäpalvelujen ole tarkoitus korvata 

muita palveluja. Kuitenkin etäpalvelujen kehittämisen intressit palvelujärjestelmässä 

ovat kustannusten kasvun hillitseminen ja resurssien uudelleen kohdentaminen. (Ro-

berts & Mort 2009, 152.)  

Pekkarinen & Melkas (2018) toteavat, että suomalaiselle vanhustenhoidolle omi-

naista on kaksijakoinen ajattelu tuottavuuden ja inhimillisten tekijöiden välillä. Vaikka 

teknologia tarjoaa uudenlaisia välineitä kantaa vastuuta asiakkaista, sen käyttö saat-

taa vähentää kollektiivista vastuuta asiakkaista. Yhteistyön lisääminen tahojen välillä 

nähdään etuna, mutta siihen liittyy myös haasteita, joiden tunnistamatta jättäminen 

saattaa tosiasiallisesti heikentää palvelun asiakaslähtöisyyttä. Näistä voidaan mainita 

esimerkinomaisesti yhteen sopimattomat tietojärjestelmät ja teknologiset ratkaisut. 

Talouden ja inhimillisen kestävyyden tasapainoa ei ole helppo saavuttaa. Tämä tulisi 

huomioida uusien, teknologiaa hyödyntävien palvelujen kehittämisessä. (Pekkarinen 

& Melkas, 2017, 12-13.) 
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7 Pohdinta 

7.1 Eettisyys 

Tutkijan eettiset ratkaisut ja uskottavuus ovat toisistaan riippuvaisia: tutkimuksen us-

kottavuus ja luotettavuus perustuu siihen, miten tutkija on noudattanut hyvää tie-

teellistä käytäntöä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 150; Tutkimuseettisen neuvottelukun-

nan ohje 2012, 6). Hyvä tieteellinen käytäntö korostaa rehellisyyttä, tarkkuutta ja 

huolellisuutta tutkimustoiminnassa. Tähän sisältyy muun muassa tutkimustyö, tulos-

ten tallentaminen, esittäminen sekä arviointi. (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

ohje 2012, 6.) Opinnäytetyön prosessissa keskeisiä arvoja ovat avoimuus ja rehelli-

syys sekä tarkkuus ja huolellisuus. Hyvään tieteelliseen käytäntöön tutustuttiin ja luo-

tettavuuteen vaikuttaviin seikkoihin perehdyttiin huolellisesti jo tutkimussuunnitel-

mavaiheessa. Työpajasuunnitelmaan pyydettiin muutosehdotukset ja hyväksyntä 

sekä toimeksiantajalta että kaupungin kliiniseltä asiantuntijalta. Työpajasuunnitel-

maan pyydettiin lausunto myös ikääntyneeltä henkilöltä. Näin haluttiin varmistua 

siitä, että työpajasuunnitelma on kaikista näkökulmista arvioituna tarkoituksenmu-

kainen ja eettinen.  

Aineistonkeruu tapahtui Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluissa, joten tutkimuslupa 

organisaatiolta anottiin ja saatiin hyvissä ajoin ennen työpajaa. Tietojen säilyttämi-

sestä tehtiin rekisteriseloste, joka jaettiin työpajan osallistujille. Aineistoa säilytetään 

Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelujen turvapalveluyksikössä muun arkaluontoisen 

ja luottamuksellisen aineiston tavoin, ja sen säilyttämiseen on osallistujien kirjallinen 

suostumus.  

Työpajaan osallistujat olivat etukäteen toivoneet saavansa osallistua myös mahdolli-

seen aihetta käsittelevään jatkotutkimukseen, joten tämä oli huomioitu sekä rekiste-

riselosteessa että osallistujilta pyydetyssä tutkimusluvassa. Jokainen osallistuja osal-

listui työpajaan vapaaehtoisesti ja allekirjoitti ennen osallistumistaan tutkimusluvan, 

josta kävivät esille kaikki tutkimuksen oleelliset tiedot, kuten opinnäytetyön tarkoi-

tus, tavoite, aineiston käsittely ja säilytys sekä muut olennaiset seikat. Työpajan 

aluksi oli varattu aikaa siihen, että osallistujia tiedotetaan päivän sisällöstä, heidän 
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roolistaan, opinnäytetyön tarkoituksesta ja tavoitteesta, lupien sisällöstä ja niiden 

merkityksestä.  

Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja 

arviontimenetelmien käyttöä (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012, 6). 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys pyrittiin rakentamaan parhaan mahdollisen 

saatavilla olevan tiedon varaan ja sen käyttö on perusteltu raportissa. Tutkimusme-

netelmien valinta on perusteltua ja avointa. Menetelmät valittiin niin, että ne kun-

nioittavat työpajaan osallistuvaa iäkästä henkilöä ja tämän jakamaa tietoa. Tutkimuk-

sen luotettavuus on pyritty arvioimaan perusteellisesti.  

Hyvä tieteellinen käytäntö korostaa hyväksyttyjen analyysimenetelmien käyttöä sekä 

raportoinnin tarkkuutta ja avoimuutta (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 

2012, 6). Tutkimuksen analyysin eettinen dilemma liittyi aineiston haastavuuteen. 

Tutkimusaineisto oli suuri ja analyysi haastava. Lopulliset tulokset vastaavat työpa-

jaan osallistuneiden ajatuksia arvion mukaan hyvin, joten haastavuudesta huolimatta 

analyysissa onnistuttiin.  

Opinnäytetyön raportointi on pyritty tekemään avoimesti ja huolellisesti aineistoa ja 

hyvää tieteellistä käytäntöä kunnioittaen. Työpajaan osallistujien näkemykset on tuo-

daan esiin totuudenmukaisesti ja monipuolisesti.  

7.2 Luotettavuus 

Tässä luvussa luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä arvioidaan sekä opinnäytetyöpro-

sessin että laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteerien (Kylmä & Juvakka 2007, 

128) kautta. Opinnäytetyöprosessin vaiheet on kuvattu menetelmäosuudessa (Kuvio 

4).  

Kylmä & Juvakka (2007) toteavat, että kun luotettavuutta arvioidaan tutkimusproses-

sin kautta, tällöin arviointikohteena on koko prosessi tutkimuksen lähtökohdista ra-

portointiin saakka (Kylmä & Juvakka 2007, 130). Laadullisen tutkimuksen luotetta-

vuutta voidaan arvioida prosessin tarkastelun lisäksi uskottavuuden, vahvistettavuu-

den, refleksiivisyyden ja siirrettävyyden kautta. Tutkimuksellisessa kehittämistoimin-

nassa lisäksi tulosten käyttökelpoisuuden ja hyödynnettävyyden arviointi on tärkeää. 

(Kylmä & Juvakka 2007, 128; Toikko & Rantanen 2009, 123.)  
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Opinnäytetyön aihe ja tutkimusongelmat 

Opinnäytetyöprosessi käynnistyi alkuvuonna 2018. Etähoivapalvelujen asiakaslähtöi-

syyttä asiakkaan näkökulmasta määrittelevän tutkimusnäytön niukkuus herätti tutki-

jan kiinnostuksen kysyä ikääntyneiltä itseltään, millaisia näkemyksiä heillä aiheesta 

on. Prosessi alkoi aiheen tarkentumisella ja tiedonhaulla. Tutkimusongelmana tuossa 

vaiheessa oli kuvata asiakkaiden näkemyksiä asiakaslähtöisistä etähoivapalveluista. 

Analyysin yhteydessä havaittiin, että alkuperäisen tutkimusongelman lisäksi aineisto 

kuvailee myös sitä, millaisena asiakaslähtöinen etähoivapalvelu voisi asiakkaalle näyt-

täytyä. Näin ollen tutkimusongelmaa laajennettiin analyysivaiheessa. Laadullisessa 

tutkimusasetelmassa tämä on yleistä. Tutkimusongelma saattaa muuttua aineiston 

analysointiprosessissa (Toikko & Rantanen, 117). Tutkimusongelma haluttiin pitää 

riittävän väljänä, jotta ikääntyvien näkemysten kuvaaminen etähoivapalveluista voisi 

tapahtua mahdollisimman perusteellisesti. Tutkimusmenetelmiksi valittiin ne mene-

telmät, joiden avulla tutkimusongelmaan arvioitiin saatavan luotettavin vastaus. Me-

netelmien käyttö on perusteltu luvussa 5.  

Tutkimusjoukko 

Tutkimusjoukon valinnassa pohdittiin sitä, millainen ikääntyvien joukko vastaisi mah-

dollisimman monipuolisesti ikääntyvää väestöä ja takaisi siten mahdollisimman luo-

tettavan aineiston. Asiakasraadin ja vanhusneuvoston jäsenten osallistaminen osallis-

tujien etsimiseen nähtiin luotettavuuden kannalta hyödyllisenä, sillä heillä nähtiin 

olevan asiantuntevin käsitys siitä, millainen tutkimusjoukko tuottaisi mahdollisimman 

luotettavasti ikääntyvien näkemyksiä kuvaavan aineiston.  

Kyngäs ym. (2011) toteavat, että suurin osa suomalaisesta hoitotieteellisestä tutki-

muksesta ei perustele otantamenetelmää raporteissaan (Kyngäs ym. 2011, 141). 

Tuomi & Sarajärvi (2018) korostavat, että tutkimusraportissa tärkeää on perustella 

tutkimusjoukon valinta, koska sillä on suora yhteys tutkimuksen luotettavuuteen 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 98). Tutkimusjoukon valinta on tutkijan näkemyksen mu-

kaan onnistunut. Joukko oli moninainen niin asenteiltaan ja kokemuksiltaan kuin val-

miuksiltaankin. Osallistujien näkemysten analyyttinen ote yllätti tutkijan, ja aineis-

tosta saatiin odotettua rikkaampi ja monipuolisempi. Luotettavuuden näkökulmasta 

tuloksiin saattaa vaikuttaa se, että suurin osa osallistujista oli naisia (n=7). Lisäksi vain 

kolmannes osallistujista (n=3) asui taajamassa ja muut (n=6) taajaman ulkopuolella.  
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Aineistonkeruu 

Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin työpaja siksi, että sen arvioitiin tuottavan tutki-

musongelman kannalta tarkoituksenmukaisimman aineiston. Arvioitiin myös, että se 

olisi tutkittaville miellyttävä tapa osallistua tutkimukseen. Työpajan alun simulaatiot 

johdattelivat osallistujat pohtimaan palvelua, josta heillä ei vielä ollut omakohtaista 

kokemusta, tämän nähtiin lisäävän tulosten luotettavuutta. Aineistonkeruumenetel-

mänä työpaja osoittautui onnistuneeksi menetelmävalinnaksi siitä saadun rikkaan ai-

neiston vuoksi. Tavoitteessa luoda vapaa ja välitön ilmapiiri onnistuttiin, ja työpajan 

nauhoitteista jouduttiin poistamaan runsaasti hersyvän naurun alle jäänyttä, analyy-

siin kelpaamatonta materiaalia. Luotettavuuden kannalta tämä näyttäytyi vain pie-

nenä puutteena, sillä työpajassa tärkeisiin asioihin palattiin useita kertoja erilaisista 

näkökulmista.  

Työpajan vetäjä oli myös opinnäytetyötä tekevä tutkija. Tämä voidaan nähdä jossain 

määrin kompleksisena ja luotettavuuteen vaikuttavana tekijänä. Työpajaa ennen tut-

kija varautui siihen, että osallistujat eivät välttämättä uskalla ilmaista kriittisiä mielipi-

teitään riittävän suorasti kohteliaisuussyistä. Tähän varauduttiin oman roolin kirkas-

tamisella, osallistujien perusteellisella tiedottamisella, mahdollisimman neutraalilla 

suhtautumisella aiheeseen sekä pyrkimyksellä luoda työpajaan avoin ja välitön ilma-

piiri, jossa on tilaa kaikenlaisille näkemyksille. Tutkijan rooli työpajan vetäjänä oli olla 

neutraali, keskustelua koordinoiva ohjaaja, jonka tehtävänä oli luoda salliva ilmapiiri, 

pitää keskustelu aiheessa ja huolehtia jokaisen osallistujan mahdollisuudesta osallis-

tua keskusteluun haluamallaan intensiteetillä. Tällä pyrittiin vaikuttamaan saatavien 

tulosten luotettavuuteen.  

Aineiston analysointi 

Työpajasta saatu laadullinen aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti sisällönanalyy-

silla. Aineisto ja sen analyysi on kuvattu menetelmiä kuvaavassa luvussa 5. Luotetta-

vuuden näkökulmasta haasteeksi muodostuu se, työpajan vetäjänä toimiva tutkija te-

kee aineistonkeruun aikana huomaamattaan havaintoja, jotka eivät nauhoitteista käy 

ilmi. Aineiston analyysin hankaluus oli ajoittain erottaa aineiston kertoma autentti-

nen osallistujan näkemys ja tutkijan havainnoinnin tuoma väritys näihin näkemyksiin. 

Tutkija tiedosti tämän haasteen koko tutkimusprosessin ajan, ja analyysin aikana kiin-

nitettiin huomioita siihen, mitkä asiat tulivat todella esiin aineistosta ja mitkä olivat 
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tukijan subjektiivisia käsityksiä ja havaintoja. Tämän asetelman tiedostaminen ja huo-

miointi niin työpajassa kuin aineistoa analysoidessakin lisäsi aineiston analyysin luo-

tettavuutta.  

Tuomi & Sarajärvi (2018) toteavat, että aineistolähtöisen analyysin toteuttaminen on 

haastavaa. Tutkijan on kyettävä kontrolloimaan sitä, että analyysi tapahtuu osallistu-

jien ehdoilla, eivätkä siihen vaikuta tutkijan omat intressit tai ennakkoluulot. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 109.) Tutkijan osallistumisen aineistonkeruutilanteeseen nähtiin 

kuitenkin myös luotettavuutta lisäävänä tekijänä, sillä näin keskustelua voitiin ohjata 

lisäkysymyksillä syvemmälle tutkimusongelman kannalta tärkeissä, asiakaslähtöi-

syyttä ja sen pulmia käsittelevissä aiheissa. Osallistumalla tutkija myös pääsi vaikutta-

maan haluamallaan tavalla työpajan ilmapiiriin, jonka arvioitiin olennaisesti vaikutta-

van työpajasta saatavan aineiston luotettavuuteen. 

Työpajamaisesta työskentelystä saatu aineisto osoittautui rikkaaksi, mutta haasta-

vaksi käsitellä. Aineisto oli suuri, joten litterointi vaati aikaa ja oli tarkkuutta vaativaa. 

Aineistosta aiheeseen kuulumattoman tiedon poistaminen ei ollut yksiselitteistä. 

Ajoittain oli myös hankalaa tulkita, onko jokin asia tutkimusongelman kannalta olen-

nainen vai ei. Ennalta arvaamattomien kiinnostavien asioiden löytyminen aiheuttaa 

hankaluuden jättää pois tutkimusongelman kannalta epäolennaisia asioita niiden 

mielenkiintoisuuden vuoksi. Aineistosta kuitenkin tulee poimia ainoastaan tutkimus-

ongelman kannalta olennainen ja kaikki muu tulee jättää pois. Tutkimuksen tarkoi-

tuksen ja tutkimusongelman tulee olla linjassa raportoitujen tulosten kanssa. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 104.) Tämä kuvaa opinnäytetyön analyysin haasteita erinomaisesti.  

Lopullinen analyysi kuvaa työpajaan osallistuneiden ajatuksia asiakaslähtöisistä etä-

hoivapalveluista tutkijan näkemyksen mukaan luotettavasti ja tarkasti, joten opinnäy-

tetyön tutkimuksessa päästiin lopulta onnistuneeseen analyysiin. 

Tulokset ja raportointi 

Yhdelläkään työpajan osallistujalla ei ollut omakohtaista kokemusta etähoivapalvelun 

asiakkuudesta. Tämän seikan vaikutusta opinnäytetyön tulosten luotettavuuteen 

pohdittiin, ja se näkyy odotetusti saaduissa tuloksissa niin, että painotukset liittyvät 

palvelun järjestämiseen, soveltuvuuteen, aloittamiseen ja asiakkuuden luomiseen. 
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Tämä voidaan nähdä sekä luotettavuutta vähentävänä että lisäävänä seikkana. Yh-

täältä ikääntyvät eläytyivät vielä kuvitteelliseen tilanteeseen, toisaalta he katselivat 

sitä analyyttisemmin kauempaa, kun omakohtaista kokemusta ei vielä ole.  

 Kyngäs ym.  (2011) toteavat tutkimusraportissaan, että ongelmallisinta laadullisissa 

tutkimuksissa vaikuttaisi olevan tulosten systemaattinen raportointi. (Kyngäs ym. 

2011, 146.) Laadullisen tutkimuksen tavoite on ymmärtää tutkittavan näkökulmaa 

tutkittavasta ilmiöstä, joten tulosten raportointi perustuu määrän sijaan laatuun. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 173.) Tutkimustulosten raportointivaihe selkiytti ja vahvisti 

ajatusta analyysista sekä helpotti tulosten jäsentämistä, mutta systemaattinen tulos-

ten raportointi todettiin haastavaksi. Lopullisen jäsennyksen koetaan kuitenkin vas-

taavan työpajan osallistujien näkemyksiä etähoivapalveluista. Laadullisen tutkimuk-

sen tarkoitus ei ole pyrkiä yleistyksiin, vaan tavoite on ymmärtää ja kuvata tutkitta-

vaa ilmiötä mahdollisimman totuudenmukaisesti ja tarkasti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

98.) Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata ikääntyvien henkilöiden näkemyksiä asiakas-

lähtöisistä etähoivapalveluista, ja siinä onnistuttiin. 

Uskottavuus 

Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, miten hyvin tutkijan tulkinta vastaa tutkimukseen 

osallistuneiden käsitystä tutkittavasta ilmiöstä. Uskottavuuden edellytys on se, että 

tutkimuseettiset kysymykset on huolellisesti huomioitu. Tutkimuksen uskottavuutta 

edistää riittävä aika tutkimuksen tekemiselle. Tutkittavan ilmiön ymmärtäminen tut-

kimukseen osallistuvan henkilön näkökulmasta vaatii sen, että tutkija viettää ilmiön 

ja aineiston parissa riittävästi aikaa. (Kylmä & Juvakka 2007, 128; Tuomi & Sarajärvi 

2018, 150.) Opinnäytetyöprosessi kesti reilun vuoden, josta aineistoon tutustuminen 

ja sen analyysi kesti lähes vuoden. Aineiston ollessa hyvin suuri, sen analyysille oli va-

rattava aikaa. Pitkä analyysiaika lisäsi tässä opinnäytetyössä merkittävästi tulosten 

luotettavuutta.  

Vahvistettavuus 

Vahvistettavuudella tarkoitetaan tutkimusprosessin avoimuutta ja kuvaamista niin, 

että ulkopuolinen lukija voi seurata sen etenemistä. Laadullisessa tutkimuksessa toi-

nen tutkija ei välttämättä päädy samoihin tuloksiin, joten vahvistettavuuden arviointi 

laadullisessa tutkimuksessa on ongelmallista. Laadullisessa tutkimuksessa tämä kui-
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tenkin hyväksytään, mutta merkittävää on se, että tutkija kuvaa tarkasti, millä mene-

telmillä on kuvaamiinsa tuloksiin päässyt. (Kylmä & Juvakka 2007, 129.) Tutkijan ar-

vion mukaan tämän opinnäytetyön prosessi on kuvattu tarkasti, avoimesti ja moni-

puolisesti. Tutkimuspäiväkirjan pitäminen prosessin aikana on ollut hyödyllistä. Sen 

koetaan lisänneen avoimuutta ja siten ulkopuolisen lukijan mahdollisuutta seurata 

opinnäytetyöprosessin kulkua ja arvioida sen luotettavuutta.  

Refleksiivisyys 

Tutkimuksen refleksiivisyydellä tarkoitetaan sitä, miten todenmukaisesti ja avoimesti 

tutkija reflektoi omaa vaikutustaan tutkimusprosessiin, aineistoon ja tuloksiin. (Kylmä 

& Juvakka 2007, 129.) Opinnäytetyön prosessin kuvauksessa tutkijasta johtuvia, luo-

tettavuuteen liittyviä pulmia on käsitelty avoimesti ja kriittisesti. Oman osaamisen ja 

roolin tiedostaminen, kriittinen itsearviointi ja luotettavuuteen liittyvien tekijöiden 

tunnistaminen lisäväät opinnäytetyön lopullisten tulosten luotettavuutta.  

Siirrettävyys 

Siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, miten hyvin tutkimuksen tulokset ovat siirrettä-

vissä muihin vastaaviin tilanteisiin. Siirrettävyyden arviointi on aina jossain määrin 

subjektiivista, joten laadullisessa tutkimuksessa olennaista on se, miten tutkimus 

taustoitetaan niin, että lukijalla on mahdollisuus arvioida tulosten siirrettävyyttä. 

(Kylmä & Juvakka 2007, 129.) Opinnäytetyön taustat ja tutkimusolosuhteet on ku-

vattu raportissa perusteellisesti. Opinnäytetyö kuvaa yhdeksän ikääntyneen näke-

myksiä asiakaslähtöisistä etähoivapalveluista, joten tuloksia ei voida yleistää. Niistä 

saadaan kuitenkin viitteitä siitä, millaisia tulevaisuuden asiakaslähtöiset ikääntyvien 

etähoivapalvelut voisivat olla.  

Tulosten hyödynnettävyys 

Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan tavoite on tutkimustulosten hyödynnettävyys 

käytännössä. Toikko & Rantanen (2009) toteavat, että tutkimustulosten käyttökelpoi-

suus määrittelee niiden arvoa enemmän kuin johdonmukaisuus. Hyödynnettävyyttä 

voidaan arvioida myös tulosten siirrettävyyden kautta: miten hyvin saadut tulokset 

voidaan siirtää toiseen ympäristöön. (Toikko & Rantanen 2009, 125-126.) Tämä opin-

näytetyö pyrkii tuottamaan tietoa, jota voidaan hyödyntää asiakaslähtöisten etähoi-

vapalvelujen kehittämisessä. Tutkimuksen tulokset pyrkivät kuvaamaan asiakkaan 

näkökulmia ja antavat siten viitteitä siitä, millaisena asiakaslähtöinen etähoivapalvelu 
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asiakkaan näkökulmasta voisi näyttäytyä. Tulosten perusteella ei voida tehdä yleis-

tyksiä siitä, miten palvelu tulisi muotoilla, mutta opinnäytetyön tulokset syventävät 

asiakasymmärrystä ja tarjoavat näkemyksiä, joita asiakaslähtöisten etähoivapalvelu-

jen kehittämisessä tulisi huomioida. 

7.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää, millaisia näkemyksiä ikääntyneillä henkilöillä 

on videovälitteisistä, vuorovaikutteisista etähoivapalveluista ja millaisena asiakasläh-

töinen etähoivapalvelu näyttäytyy asiakkaan näkökulmasta. Tämän opinnäytetyön 

tulosten perusteella etähoivapalvelun asiakaslähtöisyyteen vaikuttavat seuraavat pe-

riaatteet: henkilökohtaisuus, kokonaisvaltaisuus, luottamuksellisuus, osallisuus, tur-

vallisuus, tuttuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja yksilöllisyys. Asiakkaan näkökulmasta 

asiakaslähtöisyys etähoivapalveluissa tarkoittaa sitä, että asiakkaan kokemia palvelun 

kriittisiä osa-alueita tarkastellaan näiden periaatteiden kautta. Esiin tulleet osa-alu-

eet olivat asiakkaaseen, palveluun, hoitajaan ja verkostoihin liittyvät näkemykset. 

Opinnäytetyön tulosten perusteella luotiin esimerkinomainen malli, joka havainnol-

listaa sitä, miltä asiakaslähtöinen etähoivapalvelu voisi näyttää (Kuvio 11). 

 

 

Kuvio 11. Esimerkki asiakaslähtöisestä etähoivapalvelusta 
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Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voitaisiin hyödyntää asiakaslähtöis-

ten etähoivapalvelujen kehittämisessä. Tässä tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Opin-

näytetyön tulokset luovat monipuolisen kuvan ikääntyvän henkilön näkemyksistä 

asiakaslähtöisestä etähoivapalvelusta.  

Opinnäytetyön prosessin aikana jatkotutkimusta vaativia ilmiöitä nousi esiin useita. 

Jatkotutkimusehdotukset on esitelty alla. (Taulukko 10) 

Taulukko 10. Tutkimuksellisen opinnäytetyön prosessissa esiin nousseita tarpeita jat-

kotutkimukselle 

Jatkotutkimusehdotukset: 

1. Etähoivapalvelun asiakkaan kokemus asiakaslähtöisyydestä.  
Etähoivapalveluja ja ikääntyvien muita videovälitteisiä etäpalveluja on tutkittu vielä 
melko niukasti etenkin asiakaslähtöisyyden ja asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaan 
näkökulman vahvistaminen tutkimuksellisin keinoin kaipaa huomiota etenkin niiden 
asiakkaiden kokemana, joilla on jo omakohtaista kokemusta etähoivapalvelun 
asiakkuudesta. Toimintakyvyn heiketessä myös etähoivapalvelun soveltuvuuden 
arvioinnin haasteet lisääntyvät.  
 

2. Hoitajan osaaminen uudenlaisissa toimintaympäristöissä. 
Uudenlaisen toimintaympäristön aiheuttamat muutokset hoitohenkilökunnan osaamis-
tarpeissa vaativat niin ikään jatkotutkimusta. Vaikka perusosaamisen elementit säilyvät, 
etäältä tuotettu hoivapalvelu luo uudenlaisia painotuksia ja erityistarpeita hoitajan 
osaamiseen. Koulutusorganisaatioissa tämä olisi hyvä tunnistaa. Etähoivapalvelujen hoi-
tohenkilöstön osaamistarpeiden konkreettisen sisällön määrittelyssä voitaisiin tulevai-
suudessa vahvemmin hyödyntää asiakkaan näkökulmaa. Tuloksena hoitajan esiintymis-
taitojen kehittäminen ammattiesiintyjiltä oppimalla nähdään mielenkiintoisena ja haus-
kana yksityiskohtana.  
 

3. Vertaistoiminnan mallintaminen. 
Vertaistoiminnan vaikuttavuudesta kaivataan tutkimusta sen kehittämiseksi. Myös ver-
taisohjauksen ja -tuen mallintaminen tutkimuksellisesti olisi tarpeen.  
 

4. Etähoivapalvelujen kustannusvaikutukset pitkällä tähtäimellä. 
Palveluja järjestävät tahot ovat kiinnostunteita palvelun kustannusvaikuttavuudesta. 
Siksi pitkittäistutkimusta etähoivapalvelujen kustannusvaikutuksista kaivataan. 
 

5. Varhain aloitetun etähoivapalvelun vaikutus asiakkaan toimintakykyyn pitkällä 
aikavälillä. 
Mielenkiintoinen ja tärkeä tutkimuskohde olisi myös se, voitaisiinko riittävän varhain 
aloitetulla etähoivapalvelulla tukea asiakkaan toimintakyvyn säilymistä jopa niin, että 
tämän tarve säännöllisten kotihoidon käyntien aloittamiselle lykkääntyisi? 
 

6. Soveltuvuuden arvioinnin työkalujen kehittäminen tutkimuksellisesti. 
Tutkimusta etähoivapalvelun soveltuvuuden arvioinnin tueksi tarvitaan. Tulevaisuu-
dessa tärkeä työkalu palveluohjaukselle olisikin näyttöön perustuva mallinnus, jonka 
avulla soveltuvuutta voitaisiin vertailukelpoisesti arvioida niin, että se huomioisi asiak-
kaan kokonaistilanteen. 
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Loppusanat: Työpajapäivän kahvitauolla keskustelin etähoivapalvelusta erään työpa-

jaan osallistujan kanssa. Hän kritisoi etuliitettä ”-etä”. Osallistuja koki sen hankalaksi 

ja virheellistä mielikuvaa luovaksi asiakkaan näkökulmasta katsottuna. Taajaman ul-

kopuolella asuvana hän koki tulevaisuuden etäpalvelujen ja teknologian tarjoavan 

ennemminkin tukea, turvaa ja palvelua lähelle. Hän pohti, että uudenlaiset palvelut 

saattavat asiakaslähtöisesti suunniteltuna tukea hänen mahdollisuuttaan asua rakas-

tamassaan kodissa pidempään siitäkin huolimatta, että se sijaitsee fyysisesti kaukana 

palveluista. Samassa keskustelussa toinen, taajamassa asuva osallistuja totesi, että 

etäällä oleminen on subjektiivista. Ikääntynyt on etäällä palveluista, jos hän ei pääse 

tai halua liikkua kodin ulkopuolella. Tällöin jopa naapuritalossa sijaitseva päiväkeskus 

on etäällä. Taajaman ulkopuolella asuva, omien sanojensa mukaan innokas tuleva 

etähoivapalvelun asiakas nimitti palvelua sinnikkäästi koko työpajan ajan ”etälähipal-

veluksi”. 
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