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1 JOHDANTO 

Suomessa väestö ikääntyy ja ikääntyneiden osuus on jatkuvassa kasvussa. 

Väestön ikääntymiseen johtavia tekijöitä ovat pienentynyt syntyvyys sekä eli-

najanodotteen kasvaminen. Samaan aikaan työikäinen väestö Suomessa vä-

henee. Näin on tullut ajankohtaiseksi pohtia, millä edistetään ikääntyneiden 

hyvinvointia ja turvataan riittävä palveluiden saanti. (Väestön ikääntyminen 

Suomessa 2019.) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (28.12.2012/980) linjaa keskeiset kei-

not sekä tavoitteet mahdollisimman toimintakykyisen ikääntymisen turvaa-

miseksi ja nostaa sen myös yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi. Palveluiden ta-

kaamiseksi Suomessa on alettu hyödyntämään teknologian tarjoamia mahdol-

lisuuksia, mikä käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sähköistä asiointia tai kon-

sultointia etäyhteyden avulla (Väestön ikääntyminen Suomessa 2019). Opin-

näytetyössämme käsittelemme etähoidon hyödyntämistä gerontologisessa 

hoitotyössä. Etähoidon hyödyntämisellä on mahdollista luoda ikääntyneille 

edellytykset itsenäiseen elämään, sekä parantaa kokonaisvaltaisesti ikäänty-

neiden elämänlaatua. (Leikas 2014, 21 - 23.)  

 

Opinnäytetyön aiheeksi valitsimme etähoidon hyödyntämisen gerontologi-

sessa hoitotyössä aiheen ajankohtaisuuden vuoksi. Opinnäytetyön tekijöillä on 

useita vuosia työkokemusta gerontologisesta hoitotyöstä. Opiskeluiden kautta 

harjoittelut ovat tuoneet uusia näkökulmia aiheeseen. Etähoito on viime vuo-

sina ottanut harppauksen eteenpäin, ja sairaanhoitajan työ on muuttunut yhä 

digitalisoituneemmaksi. Teknologian lisääntymisellä haetaan myös tuottavuu-

den parantamista. Vain aika näyttää, miten paljon ihmisläheistä työtä voidaan 

teknologialla korvata. (Suomen Sairaanhoitajaliitto ry 2016, 8 - 9.)  

 

Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää ja tuoda esille katsauksen muodossa, mil-

laisia etähoidon palveluita on olemassa ikääntyneille, sekä pohtia, miten etä-

hoito muuttaa hoitajan työtä. Toimeksiantajamme on Kaakkois-Suomen am-

mattikorkeakoulu. Opinnäytetyön tavoite on saada lisättyä tietoa aiheesta 

sekä tuottaa ajankohtaista opetusmateriaalia gerontologisen hoitotyön opetuk-

seen. 
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Tiedonhaussa noudatimme tarkasti etukäteen pohdittuja sisäänotto- ja pois-

sulkukriteereitä. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. 

Aineiston analysoinnissa hyödynsimme induktiivista sisällönanalyysia.  

 

2 GERONTOLOGINEN HOITOTYÖ 

Gerontologisen hoitotyön käsitteen ovat määrittäneet Gunter ja Ester vuonna 

1979. Käsite tarkoittaa terveydenhuoltopalvelua, jossa yhdistyvät gerontolo-

gian sekä hoitotyön tieto ja menetelmät. Gerontologinen hoitotyö on moniosai-

nen kokonaisuus, johon sisältyvät gerontologia ja geriatria. Gerontologia on 

ikääntymisen tieteellisestä tutkimista, ja tarkoituksena on selvittää, mitä ikään-

tyminen on sekä millaiset tekijät säätelevät ikääntymisen muutoksia. Geriatri-

asta puhutaan tutkittaessa ikääntyneiden ihmisten sairauksia ja niiden hoitoa 

ja kuntoutumista edistävää toimintaa. Geriatria on kliiniseen lääketieteeseen 

kuuluva alue. (Voutilainen & Tiikkainen 2009, 15.)  

 

Ikääntyneet eivät ole yhtenäinen ryhmä. Ikääntyneet asiakkaat voivat olla hy-

vin eri-ikäisiä 65 - 100 vuotiaita sosioekonomiselta asemaltaan erilaisia, hyvä-

osaisia, syrjäytyneitä, etniseltä taustaltaan erilaisia, varsin hyväkuntoisia sekä 

terveitä ja aktiivisia tai toimintakyvyltään rajoittuneita. Gerontologisessa hoito-

työssä on tärkeä tunnistaa ikääntyneiden erilaisuus sekä muuttuvat tarpeet. 

(Voutilainen & Tiikkainen 2009, 42.)  

 

Gerontologisen hoitotyön tavoitteena on luoda ja turvata edellytykset ikäänty-

neiden terveyttä edistävälle käyttäytymiselle, kompensoida ja minimoida ter-

veydenongelmista koituvia haittoja, tukea ikääntyneiden sosiaalista hyvinvoin-

tia hankalissa elämäntilanteissa, hoitaa sairauksia, lievittää kipua sekä kärsi-

mystä ja tukea ikääntyneiden diagnosointia. Hoitotyön toteutuksessa on pyrit-

tävä ottamaan huomioon asiakkaiden erilaisuus, sosiaali- ja terveydenalan 

ammattilaisen pätevyys, hoitotyön ympäristö, laatuvaatimukset sekä tavoittei-

den systemaattinen arviointi. (Voutilainen & Tiikkainen 2009, 16.)  

 

Gerontologisessa hoitotyössä asiakkaiden hoitamista pidetään eettisesti haas-

tavana. Eettisiä haasteita tuovat mm. etenevät muistisairaudet sekä niiden 
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myötä tuleva riippuvuus, fyysisen kunnon heikkeneminen, kuoleman kohtaa-

minen ja ikääntyneiden asiakkaiden omaisten huoli. (Voutilainen & Tiikkainen 

2009, 28.)  

 

Ikääntyminen ja toimintakyky 

 

Suomessa väestö ikääntyy ja ikääntyneiden osuus on jatkuvassa kasvussa. 

Väestön ikääntymiseen johtavia tekijöitä ovat pieni syntyvyys sekä elinajan-

odotteen kasvu. (Väestön ikääntyminen Suomessa 2019.) Suomen lainsää-

dännön mukaan ikääntyneellä tarkoitetaan vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa 

iässä olevaa eli yli 65- vuotiasta ihmistä (Ikääntynyt, iäkäs vai vanha 2019).  

 

Ikääntyminen voidaan luokitella ihmisen kolmanteen ja neljänteen ikäkauteen. 

Kolmas ikäkausi kuvaa eläkkeelle siirtyneiden suhteellisen toimintakykyisiä ja 

terveitä ikävuosia käsittäen keskimäärin ikävuodet 65 - 75/80. Neljäs ikäkausi 

kuvaa edellä mainituista ikävuosista eteenpäin olevaa aikaa. Neljännellä ikä-

kaudella ihmisen toimintakyky heikkenee kokonaisvaltaisesti ikääntymisen 

muutoksien myötä. Ikääntymisen myötä tapahtuvan haurastumisen vuoksi ih-

minen joutuu vähän kerrassaan luopumaan itsenäisyydestään. Toimintakyvyn 

laskun myötä ihmisen on turvauduttava ulkopuoliseen apuun jatkaessaan ko-

tona asumista tai siirtyessään tuettuun asumismuotoon. Ulkopuolisen avun 

saajat ovat yleensä neljännestä ikäluokasta. Toimintakyvyn heikkeneminen on 

kuitenkin yksilöllistä sairauksien ja muiden kielteisten ikääntymismuutoksien 

myötä. (Colliander & Ruoppila 2018, 22.)  

 

Toimintakykyyn sisältyvät ihmisen fyysiset, psyykkiset, kognitiiviset ja sosiaali-

set edellytykset selviytyä arjen päivittäisistä toiminnoista (Mitä toimintakyky on 

2019). Ikääntymisen myötä toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia elimistön 

heikkenemisen ja sairauksien takia sekä fyysisen aktiivisuuden vähentymisen 

vuoksi. Ikääntyneen toimintakyky määräytyy terveydentilan sekä muiden yksi-

löllisten ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden tuloksena. Toimintakyky on tär-

keä ajatella kokonaisuudeksi, koska osa-alueet ovat jatkuvassa vuorovaiku-

tuksessa keskenään sekä sidoksissa toisiinsa. (Kari & Savinainen 2015, 3 - 

4.) 
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Fyysinen toimintakyky tarkoittaa fyysisiä edellytyksiä selviytyä arjen päivittäi-

sistä toiminnoista. Fyysistä toimintakykyä on mm. liikkuminen paikasta toi-

seen. Elimistön fysiologiset ominaisuudet ovat tärkeitä fyysisen toimintakyvyn 

kannalta. Näitä ovat kestävyyskunto, nivelten liikkuvuus, lihaskestävyys ja 

voima, kehon liikkeiden ja asennon hallinta sekä keskushermoston toiminta. 

Aistitoiminnoista kuulo ja näkö luetaan fyysisen toimintakyvyn osa-alueelle. 

(Toimintakyvyn ulottuvuudet 2015.) 

 

Psyykkinen toimintakyky tarkoittaa voimavaroja selviytyä arjen kriisitilanteista 

sekä haasteista. Psyykkiseen toimintakykyyn lukeutuvat elämänhallinta, mie-

lenterveys ja psyykkinen hyvinvointi, joka kattaa ajatteluun ja tuntemiseen liit-

tyviä toimintoja. Näitä ovat kyky käsitellä ja vastaanottaa tietoa, kyky tuntea, 

kyky muodostaa ja kokea käsityksiä ympäröivästä ympäristöstä sekä kyky 

tehdä päätöksiä ja suunnitella elämäänsä. Lisäksi psyykkiseen toimintakykyyn 

kuuluvat selviytyminen sosiaalisen ympäristön haasteista sekä persoonalli-

suus. Psyykkisesti hyvinvoiva tuntee voivansa hyvin ja arvostaa itseään sekä 

luottaa kykyihinsä. (Toimintakyvyn ulottuvuudet 2015.) 

 

Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyy kaksi ulottuvuutta. Sosiaalinen toimintakyky 

näyttäytyy ihmisen ja sosiaalisen verkoston tai yhteisön välisessä vuorovaiku-

tuksessa eli se ilmenee vuorovaikutustilanteissa tai sosiaalisena aktiivisuu-

tena. Kognitiivinen toimintakyky tarkoittaa tiedonkäsittelyn osa-alueiden toimi-

mista. Kognitiiviset toiminnot ovat tiedon säilyttämiseen, käsittelyyn, vastaan-

ottoon ja käyttöön liittyviä toimintoja, kuten muisti, keskittyminen, tarkkaavai-

suus, oppiminen, orientaatio, hahmottaminen, tiedon käsittely, ongelmien rat-

kaisu, toiminnanohjaus sekä kielelliset toiminnot. Kognitiivisten osa-alueiden 

toimiminen mahdollistaa suoriutumisen arjesta ja sen tuomista haasteista. 

(Toimintakyvyn ulottuvuudet 2015.) 

 

3 ETÄHOITO  

Opinnäytetyössämme käsittelimme aihetta etähoito, joka on sosiaali- ja ter-

veysalalla terminä vielä uudehko ja vakiintumaton. Työssämme määritte-

lemme sanan etähoito tarkoittavan virtuaalisesti tuotettavia etähoitopalveluja, 

ja synonyymiksi määrittelemme sanan etähoiva.   
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Etähoidon avulla on mahdollisuus toteuttaa etäyhteyden avulla asiakkaan hoi-

toa osana kokonaisvaltaista hoitotyötä (Potilaille annettavat terveydenhuollon 

etäpalvelut 2015). Etähoito on pääasiassa tabletin avulla toteutettua ääni- ja 

kuvavälitteistä hoitopalvelua, ja se perustuu asiakkaan hoito- ja palvelusuunni-

telmaan (Etähoito 2019). Videoyhteyden avulla tapahtuva asiointi tehostaa 

palveluprosesseja ja tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita ajasta ja paikasta riip-

pumatta. Ikääntyneiden määrän lisääntyessä tämä on merkittävä muutos pal-

veluiden tarjoamisessa, koska näin on mahdollista säästää palveluiden käyttä-

jien ajan lisäksi myös tuottajien aikaa. Kuvayhteyden hyödyntäminen potilas-

kontaktissa on laadullisesti parempaa sekä informatiivisempi tapa asioiden 

hoitamiseen kuin puhelinsoitto. Etä- tai videokuvayhteyttä hyödynnetään sosi-

aali- ja terveysalalla tällä hetkellä jo etälääkäripalveluissa, konsultaatioissa, 

kotihoidossa sekä ohjaustilanteissa esimerkiksi kotikuntoukseen liittyen. (Van-

hustyön keskusliitto 2018.)  

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen ja asiakkaan väliset etähoidon palvelut 

toteutuvat kommunikaation, tiedonsaannin ja ajanvietteen kategoriaan kuulu-

villa laitteistoilla (Forsberg ym. 2014, 66). Video- sekä kuvapuhelimet toistavat 

ääntä ja välittävät reaaliaikaista videokuvaa sosiaali- ja terveysalan ammatti-

laisen ja asiakkaan välillä. Videopuhelinmenetelmiä ovat älypuhelimet, tietoko-

neet sekä tabletit. Laitteistoissa on asennettuna sopiva ohjelmisto palvelun to-

teuttamiseen. Lisäksi kuvapuhelimessa on ominaisuutena mahdollisuus valita 

helppokäyttöpainikkeista henkilön kuva, jolle voi soittaa painikkeen avulla. Se-

nioripuhelin on suunniteltu helppokäyttöiseksi sisältäen perustoiminnot yhtey-

denottoon. Senioripuhelimen perustoiminnoilla tarkoitetaan pikavalintapainik-

keita tai avunpyyntöpainiketta, joiden avulla yhteydenotto sosiaali- ja terveys-

alan ammattilaiseen on mutkatonta. (Forsberg ym. 2014, 67.) 

 

3.1 Geronteknologia 

Geronteknologia- käsite on syntynyt 1990-luvulla, kun on huomattu, että 

ikääntyvä väestö jäänyt muihin väestöryhmiin verrattuna enemmän vaille tek-

nologian kehityksen etuja. Geronteknologia on syntynyt tutkimuksen ja kehittä-

misen avulla yhdistettynä gerontologiseen tietämykseen ihmisen vanhenemi-

sesta. Tavoitteena geronteknologialla on luoda tuotteet ja sovellukset, joilla 
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tuetaan ikääntyneiden itsenäistä asumista, sosiaalista osallistumista, ter-

veyttä, viihtymistä ja turvallisuutta. Teknologinen kehitys mahdollistaa iäkkäille 

ihmisille esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ylläpidon sekä paremmat selviyty-

mismahdollisuudet omassa kodissaan toimintakyvyn heikentyessä. (Heikkinen 

ym. 2013, 527 - 528.)   

 

Lähtökohtana geronteknologiassa ovat aktiivista kolmatta ikää elävien sekä 

hoitoa ja hoivaa tarvitsevien neljättä ikää lähestyvien tarpeet. Jaottelu ihmisen 

kronologisen iän sijasta kolmanteen ja neljänteen ikään kuvaa toimintakyvyn 

perusteella tehtyä luokittelua, jossa tarkastellaan yksilön ominaisuuksia ja nii-

den suhdetta fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. (Heikkinen ym. 2013, 

526.)  

 

3.2 Valviran määritelmä etähoidon toteuttamisesta   

Terveydenhuollossa etäpalveluiden tarjoamisella tarkoitetaan, että esimerkiksi 

potilaan tutkiminen, hoitaminen ja diagnostiikka tapahtuvat videon välityksellä 

verkossa ja hoitoon liittyviin päätöksiin vaikuttaa älypuhelimella välitetyt tiedot 

ja dokumentit. Valvira on laatinut ohjeistuksen, joka koskee yksityisen palvelu-

jen tuottajan, julkisen terveydenhuollon toimintayksikön tai itsenäisen amma-

tinharjoittajan vastaanottotoimintaa, jossa terveydenhuoltoon liittyvä palvelu 

annetaan etäyhteyden välityksellä. (Potilaille annettavat terveydenhuollon pal-

velut 2015.) 

 

Palvelujen tarjoajalla on oltava etäteknologian sekä sosiaali- ja terveysalan 

koulutuksen saanutta henkilökuntaa sekä tilojen ja laitteiden on oltava asian-

mukaiset. Palveluiden pitää olla lääketieteellisesti perusteltavissa sekä asian-

mukaisia. Potilasturvallisuus on huomioitava. Etähoidossa käytetään tietojär-

jestelmiä eli hyödynnetään nykyaikaista etäteknologiaa. Vastuu palvelun toimi-

vuudesta on aina palvelun antajalla. Tällä hetkellä lainsäädännössä ei ole kat-

tavia säännöksiä etäpalveluille. Palvelujen tarjoajan on täytettävä kuitenkin tie-

tosuojalaista (1050/2018) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 

sähköisestä käsittelystä annetusta laista (159/2007) annetut vaatimukset. (Po-

tilaille annettavat terveydenhuollon etäpalvelut 2015.)  
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Seuraavat asiat on huomioitava etähoidon järjestämisessä (Potilaille annetta-

vat terveydenhuollon etäpalvelut 2015):  

 

• Etähoidon käytöstä on oltava asiakkaan suostumus. 

• Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen on arvioitava asiakkaan soveltu-

vuutta etähoidon asiakkaaksi. 

• Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen on arvioitava hoidon tarvetta eli 

sitä annetaanko hoito etähoitona vai ohjataanko asiakas henkilökohtai-

selle käynnille vastaanotolle. 

• Asiakas täytyy tunnistaa luotettavasti. 

• Hoidosta on laadittava asiakirjamerkinnät, ja potilasrekisteriä on ylläpi-

dettävä määräysten ja säännösten mukaisesti. 

• Asiakkaalle on tarvittaessa annettava mahdollisuus henkilökohtaiseen 

käyntiin vastaanotolla tai hänet tulee ohjata muualle hoitoon. 

• Palvelujenantajan on toimittava lainsäädännön mukaisesti. 

 

Etähoidon palveluja annettaessa itsenäisellä ammatinharjoittajalla ja yksityi-

sellä palvelun tuottajalla tulee olla terveydenhuollosta annetun lain mukainen 

viranomaisen myöntämä lupa tai rekisteröinti vastaanottotoiminnan käynnistä-

miseksi. Itsenäisen ammatinharjoittajan on tehtävä ilmoitus aluehallintoviras-

tolle. Hakemuksen lisäksi viranomaiselle on toimitettava kuvaus etäpalve-

luista. Kuvauksessa tulee ilmetä toiminta-ajatus ja pääperiaatteet, kuten ke-

nelle etäpalvelut ovat suunnattu sekä kuvaus potilaan tunnistamismenetel-

mästä. (Potilaille annettavat terveydenhuollon etäpalvelut 2015.) 

 

4 OPINNÄYTETYÖN TYÖVAIHEET JA AIKATAULU 

Opinnäytetyön aiheen suunnittelun aloitimme tammikuussa tutki, kehitä ja ra-

portoi -verkkokurssilla. Aiheen päätimme lopullisesti helmikuun ja maaliskuun 

vaihteessa. Aihe on erittäin ajankohtainen, ja se tulee olemaan osa tulevai-

suuden hoitotyötä. Huhtikuussa teimme alustavan opinnäytetyönsuunnitelman 

ja varsinainen suunnitelma valmistui toukokuussa. Opinnäytetyön suunnitel-

man esitimme elokuussa. Työskentelyyn varasimme aikaa puoli vuotta. Opin-

näytetyön esitimme marraskuussa. (Kuva 1.)  
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Kuva 1. Opinnäytetyön toteutus  

 

Aikataulusuunnitelman laatimisessa kiinnitimme erityisesti huomiota ajankäyt-

töön ja näin olemme varmistaneet riittävän syventymisen opinnäytetyön eri 

vaiheisiin.  

 

5 TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Opinnäytetyön aiheena on katsaus gerontologiseen etähoitotyöhön Suo-

messa. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää ja kuvata katsauksen muodossa, 

mitä palveluita on nykypäivänä mahdollisuus tuottaa etänä ikääntyneille sekä 

miten etähoito muuttaa hoitajan työtä. Opinnäytetyön tavoite oli tuottaa ajan-

kohtaista opetusmateriaalia gerontologisen hoitotyön opetukseen etähoidon 

osalta.  

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 

• Mitä palveluita on mahdollisuus tuottaa etänä ikääntyneille? 

• Miten etähoito muuttaa hoitajan työtä? 
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6 KIRJALLISUUSKATSAUS TUTKIMUSMENETELMÄNÄ 

6.1  Kirjallisuuskatsaus 

Opinnäytetyön kirjoittaja lähtee liikkeelle aluksi aiheen valinnasta, jonka jäl-

keen hän määrittää tutkimusongelman. Ongelma esitetään opinnäytetyössä 

usein tutkimuskysymysten muodossa, koska kysymykseen on helpompi löytää 

vastaus kuin ongelmaan. Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa yhteiskunnalle 

hyödyllinen ratkaisu määritettyyn ongelmaan, joka selviää tätä varten kerätty-

jen aineistojen avulla. (Kananen 2015, 11.) Aineistot kerätään tutkimukseen 

sopivalla menetelmällä. Aineistoja analysoimalla saadaan luotettavat ja uskot-

tavat vastaukset tutkimuskysymyksiin. Vastausten täytyy perustua tieteellisiin 

menetelmiin. (Kananen 2015, 20.) 

 

Kirjallisuuskatsauksen on kuvattu olevan järjestelmällinen ja täsmällinen tek-

niikka, jonka avulla voidaan arvioida valmiiksi julkaistua tutkimusaineistoa. Kir-

jallisuuskatsauksessa päädytään tietynlaiseen johtopäätökseen alkuperäisten 

tutkimusten perusteella. Kirjallisuuskatsauksen avulla tehdään tutkimuksista 

tutkimusta, jolloin luodaan pohja uusille tutkimustuloksille. (Salminen 2011, 4 - 

5.) 

 

Kirjallisuuskatsaus voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin. Nämä ovat kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus, systemaattinen kirjallisuus katsaus sekä meta-analyysi. 

Kirjallisuuskatsauksen tyypeistä yleisimmin käytetty on kuvaileva kirjallisuus-

katsaus. Tästä voidaan erottaa vielä kaksi hieman erilaista muotoa, joita ovat 

narratiivinen sekä integroiva katsaus. (Salminen 2011, 6 - 7.) 

 

Opinnäytetyömme on toteutettu narratiivisena katsauksena, jonka laajin to-

teuttamistapa on yleiskatsaus. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus toteutetaan 

johdonmukaisesti ja ytimekkäästi, eikä tutkimusaineiston tarvitse käydä läpi 

systemaattista seulaa. Tästä huolimatta on mahdollista päätyä johtopäätök-

siin, jotka yhdistyvät kirjallisuuskatsausten luonteen mukaisesti. Narratiivinen 

katsaus on avuksi ajantasaisen tutkimustiedon esille tuomisessa ilman varsi-

naista analyyttista tulosta. Laajan kuvan lisäksi narratiivinen katsaus voi käsi-

tellä aiheen historiaa ja kehityskulkua. (Salminen 2011, 6 - 7.)  
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6.2 Aineiston kerääminen, sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Sairaanhoitajaopintoihimme on sisältynyt tiedonhaun harjoituksia opintojen 

alusta lähtien. Opinnäytetyön tiedonhakuun olemme saaneet apua kampuk-

sen kirjaston virkailijalta sekä opinnäytetyötä ohjaavalta opettajalta. Lähteiden 

sisäänottokriteereissä kiinnitimme huomiota julkaisujen ikään. Aiheemme on 

ajankohtainen, ja se on vaatinut uudempaa materiaalia hyödynnettäväksi. 

Käytimme suomenkielisiä julkaisuja katsauksen käsitellessä Suomen tilan-

netta gerontologisen etähoidon suhteen. Myös ylemmän amk:n opinnäytetöitä 

hyödynsimme tutkimuksessamme. Opinnäytetyöt rajasimme pois. Käyttä-

mämme sisäänotto- ja poissulkukriteerit esitellään kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit  

 

Tiedonhaussa hyödynsimme huolellisesti ennakkoon laatimiamme sisäänotto- 

ja poissulkukriteereitä. Tietokannoista hyödynsimme TamPubia, Finnaa ja 

käytimme manuaalista hakua. Finnan tietokannasta haimme sanalla etähoito. 

Rajasimme hakua otsikkohauksi ja vuosiksi rajasimme 2009–2019. Opinnäy-

tetyöt ovat rajattu hakutuloksista. Valitsimme tällä haulla kolme ylemmän am-

mattikorkeakoulun opinnäytetyötä. Vastaavilla kriteereillä haimme sanalla etä-

palvelu. Valitsimme tämän haun tuloksista kolme ylemmän ammattikorkeakou-

lun työtä. Etäteknologia-haulla hyödynsimme yhtä ylemmän ammattikorkea-

koulun työtä ja hyvinvointiteknologia-haulla löysimme yhden ylemmän ammat-

tikorkeakoulun työn hyödynnettäväksi. Manuaalisella haulla haimme 
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Googlesta hakusanalla gerontologinen hoitotyö. Löysimme haulla pro gradun 

Gerontologinen osaaminen hoitotyössä. Tutkimuksesta saimme tietoa geron-

tologisen hoitotyön vaatimuksista. Google Scholarista haimme hakusanalla er-

derly and technology ja löysimme hyödynnettävän tieteellisen artikkelin. Tam-

pereen yliopiston julkaisuarkistosta TamPubista hakusanalla gerontologinen 

hoitotyö löytyi väitöskirja hoivatyöntekijöiden kuormittavuudesta ja teknologian 

käytöstä vanhustyössä, josta pystyimme hyödyntämään teknologian käytön 

osuutta. TamPubista hakusanalla etähoito löysimme diplomityön E-Health rat-

kaisujen hyödyntämisestä kotihoito-organisaatioissa. (Taulukko 1.) 

 

Taulukko 1. Hakutulokset 

Tietokanta Hakusanat Hakutulokset Rajaukset Valitut 

Finna Etähoito 51 kpl Ei AMK – 

opinnäyte-

töitä. Vuodet 

2009 – 2019. 

Otsikkohaku. 

Ylemmän 

AMK työ (3 

kpl) 

Finna Etäteknolo-

gia 

45 kpl  Ei AMK opin-

näytetöitä. 

Vuodet 2009 

– 2019. Ot-

sikkohaku.  

Ylemmän 

AMK työ (1 

kpl) 

Finna Etäpalvelu 71 kpl Ei AMK opin-

näytetöitä. 

Vuodet 2009 

– 2019. Ot-

sikkohaku.  

Ylemmän 

AMK työ (2 

kpl) 

Finna Hyvinvointi-

teknologia 

135 kpl Ei AMK opin-

näytetöitä. 

Vuodet 2009 

– 2019. Ot-

sikkohaku. 

Ylemmän 

AMK työ (1 

kpl) 

TamPub Gerontologi-

nen hoitotyö 

10 kpl Vuodet 2010-

2019.  

Väitöskirja 

(1kpl) 
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TamPub Etähoito 5 kpl Vuodet 2010-

2019 

Diplomityö 

(1kpl) 

Manuaalinen 

haku 

Gerontologi-

nen hoitotyö 

  Pro-gradu 

(1kpl) 

Google 

Scholar 

Elderly and 

technology  

  Tieteellinen 

artikkeli 

(1kpl) 

 

Kuvailimme taulukkoon 2 hakukanavat ja hakusanat, joilla toteutimme hakuja. 

Hakutuloksia löytyi kohtuullisesti, vaikka aihe on tulevaisuutta ja tällä hetkellä 

vasta kehittymisen asteella. Jokaiseen hakuun on käytetty sisäänotto- ja pois-

sulkukriteereitä. Katsaukseen valitut tutkimuslähteet esitellään liitteessä 1.  

 

6.3 Sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jossa kuvataan tutkimusmateri-

aalit tiivistetyssä, pelkistetyssä ja yleisessä muodossa. Yhtenäistä ohjetta pe-

rusanalyysin tekemiseen ei ole olemassa. Sisällönanalyysi jaetaan kolmeen 

analyysimalliin, ja näitä ovat induktiivinen, teoriasidonnainen eli deduktiivinen 

sekä teorialähtöinen analyysimalli. (Hannila & Kyngäs 2008, 9 - 10.)  

 

Analysoimme keräämämme tiedon käyttämällä induktiivista sisällönanalyysiä, 

joka on toteutettu kolmivaiheisena prosessina. Vaiheet olivat aineiston 

redusointi eli pelkistäminen, kluserointi eli ryhmittely sekä abstrahointi eli tutki-

muksen kannalta oleellisen tiedon erottaminen ja teoreettisen käsitteistön luo-

minen. (Hiltunen s.a., 18.) Laadimme sisällönanalyysista konkreettisen analyy-

sia havainnollistavan esimerkin taulukkoon 2.  

 

Taulukko 2. Redusointi, kluserointi ja abstrahointi.  

Alkuperäisilmaukset Pelkistetyt ilmaukset 

Lääkkeiden oton ohjaaminen, muis-

tuttaminen ja valvominen, syömi-

sestä ja juomisesta muistuttaminen, 

voinnin ja elossa olon tarkistaminen, 

keskusteluapu ja –tuki, huolenpidon 

Voinnin seuranta ja päivittäiset toi-

minnot. 
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tarjoaminen, turvallisuuden tunteen 

luominen, hoitoon ohjaaminen ja 

muistuttaminen hoitoon menemi-

sestä. 

Gerontologista hoitotyötä pidetään 

kokonaisuutena, johon eri osaamis-

alueet kuuluvat. 

Ikääntyneiden hoitotyö 

 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Voinnin seuranta ja päivittäiset toi-

minnot 

Kotihoito 

 

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka  

Kotihoito 

Etälääkäripalvelut 

Psykiatrinen hoitotyö 

Etäkuntoutus 

 

Gerontologisen etähoi-

totyön palvelut 

 

 

Sosiaali- ja terveysalan 

palvelut 

 

 

7 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TULOKSET 

7.1 Etähoidon palvelut  

Syyrakin (2018, 36) mukaan etähoidon palveluita on saatavilla monipuolisesti 

ikääntyneille. Etähoidon palveluita voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätoimin-

tana. Etähoidon tapaamisten keskimääräinen kesto on 30 - 60 minuuttia. Etä-

hoidon palveluita käytetään etäkuntoutuksessa. Ikääntyneille yleisin etäkun-

toutuksen muoto on tuolijumppa. Tuolijumppa toteutetaan yleensä ryhmille. 

Ikääntyneet osallistuvat etäkuntoutukseen toimintakykynsä mukaan. Etäkun-

toutukseen voidaan sisällyttää kuulumisten vaihto eli voinnin seuranta toteutuu 

samalla. Etäkuntoutusta toteutetaan myös muulla tavalla. Etäkuntoutuksessa 

muita käytettyjä muotoja ovat luontoryhmät, muistiryhmät, kuntoutusohjaus 

sekä hyvän mielen ryhmät masennusoireista kärsiville sekä bingoryhmät. Etä-

kuntoutusta toteuttavat toimintaterapeutit, sosiaaliohjaajat, ohjaajat, liikunnan-

ohjaajat sekä kuntohoitajat.  
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Pystysen (2017, 35) mukaan etälääkäripalveluiden soveltuvuus kotihoidossa 

tulee arvioida asiakaskohtaisesti. Etähoidon etälääkäripalvelut sopivat mm. 

verikokeiden vastauksien konsultointiin sekä asiakkaiden vuosikontrolleihin. 

Etälääkäripalvelut eivät sovellu muistisairaille. Forsell-Makkosen ym. (2017, 

31) mukaan etälääkäripalveluiden avulla on mahdollista tehdä ikääntyneiden 

hyväksi hoitoon liittyviä päätöksiä. (Kuva 3.) 

 

 

Kuva 3. Etähoidon palvelut (Forsell-Makkonen ym. 2017, 31) 

 

Vaaralan (2016, 47) mukaan etähoidon palveluita käytetään kotihoidossa. Mä-

kelä (2016, 11) toteaa kotihoidon asiakkaiden ikärakenteen muuttuneen mer-

kittävästi, mikä tarkoittaa, sitä että yhä suurempi osa asiakkaista tarvitsee pal-

jon apua selviytyäkseen kotona. Paljon apua tarvitsevat asiakkaat sitovat koti-

hoidossa työskentelevien resursseja. Esimerkiksi haja-asutusalueilla hoitajilta 

menee merkittävä aika matkojen ajamiseen, mikä supistaa asiakkaan luona 

vietettyä aikaa.  

 

Vaaralan (2016, 47) mukaan kotihoidossa etähoidon palveluiden sisältö on 

päivittäisten toimintojen muistuttamista. Ikääntyneitä muistutetaan lääkkeiden 

ottamisesta sekä toteutetaan lääkehoidon valvomista. Päivittäisistä toimin-

noista muistutetaan mm. syömisestä ja juomisesta. Etähoidon palvelut voivat 

olla myös voinnin tarkastamista ja huolenpidon tarjoamista sekä turvallisuuden 

tunteen luomista. Mäkelän tutkimuksessa (2016, 52) kerrotaan kotihoidon lää-

keautomaatista, joka toimii samalla etähoitojärjestelmänä, johon hoitajat voivat 
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halutessaan asettaa asiakkaille muistutuksia esimerkiksi aterioiden syömi-

sestä. Hyväkuntoisten kotihoidon asiakkaiden olisi mahdollista asua etähoidon 

ratkaisujen avulla kotona lähes itsenäisesti (Mäkelä 2016, 12). Vaaralan 

(2016, 47) mukaan hoitoon ohjaaminen on myös mahdollista etähoidon palve-

luiden avulla.  

 

Kivisen (2019, 32 - 33) mukaan psykiatrisessa hoitotyössä etävastaanotolla 

voidaan seurata asiakkaan lääkehoitoa sekä vointia. Psykiatrisen hoitotyön 

etäpalvelun menetelmä sopii monenlaisille asiakasryhmille. Osa psykiatrisen 

hoitotyön asiakkaista ei halua käydä poliklinikalla. Etävastaanoton avulla pys-

tytään pitämään hoitokontaktia yllä, mikä on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä. 

Etävastaanotto on koettu voimakkaan intensiivisenä sekä tilanteissa on ha-

vaittu keskittymisen olevan parempaa. Kokemusten perusteella etävastaan-

otto korvaa ainakin hoitopuhelun. Ajallisesti etävastaanotot ovat lyhyempiä 

kuin perinteiset vastaanotot. Etävastaanoton valmistelu on kuitenkin työlääm-

pää kuin perinteisen kasvokkain tapaamisen valmistelu.  

 

7.2 Etähoidon toteuttamisen edellytykset  

Lahdenperän (2019, 67) mukaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sovel-

tuvuus sekä osaaminen ovat tärkeitä etähoitopalveluja laadun näkökulmasta. 

Etähoito edellyttää henkilöstöltä uudenlaista osaamista. Uudenlainen toimin-

taympäristö edellyttää muutoksia palveluketjuissa sekä toimintatavoissa.  So-

siaali- ja terveysalan ammattilaisten toiminnalla ja asiakkaille antamalla yhtei-

sellä ajalla ja sen sisällöllä on merkitystä asiakkaan elämänlaatuun. Rytkönen 

(2018, 161) toteaa, että teknologia on joka tapauksessa tullut osaksi vanhus-

palveluita, sekä tieto- ja viestintätekniikan kuuluvan päivittäiseen hoitajan työ-

hön. 

 

Lahdenperän (2019, 48) mukaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaista valitta-

essa etähoidosta vastaavaksi tulee kiinnittää huomiota erityisesti soveltuvuu-

teen. Tehtävässä vaaditaan erilaista osaamista ja soveltuvuutta kuin perin-

teistä hoivaa tarjoavalta sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselta. Hoitajalta 

vaadittuja tärkeitä ominaisuuksia laadukkaan etähoidon toteuttamiseen ovat 
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viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, eettinen osaaminen, itsensä kehittämi-

sen osaaminen, sosiaaliset taidot, erinomaiset vuorovaikutustaidot, huumorin-

taju sekä kyky kohdata asiakas kokonaisvaltaisesti. (Kuva 4.) 

 

 

Kuva 4. Hoitajan ominaisuudet ja taidot etähoidon toteuttamiseen (Lahdenperä 2019, 68-69) 

  

Etähoidon toteutumisen edellytyksiin kuuluu ammattilaisten näkökulman li-

säksi myös näkökulma palveluiden käyttäjien kannalta. Mostaghel ym. (2016, 

11) tutkimuksessaan toteavat, että vanhusten tekniikan käyttöön vaikuttaa hei-

dän tietonsa tekniikasta, tuntemus omista taidoista sekä ahdistuksen sieto-

kyky tekniikan käytössä. Vanhusten halu kohdata teknisiä apuvälineitä vaikut-
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taa merkittävästi välineiden hyödynnettävyyteen. Nykyisen ikääntyneen suku-

polven on varmasti vaikeampi sisäistää uutta teknologiaa, kuin seuraavan 

ikääntyvän sukupolven. 

 

Tarhonen (2013, 48) toteaa kuitenkin, että ikääntyneiden hoitotyötä on katsot-

tava kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuuluvat erilaiset osaamisalueet. Koko-

naisuuden hallitseminen vaatii yksittäisten taitojen tai tietojen sijasta laajaa ja 

monipuolista taidollista ja tiedollista osaamista. (Kuva 5.) 

 

 

Kuva 5. Geriatrinen osaaminen (Tarhonen 2013, 48) 

 

Geriatrisen osa-alueen hallitseminen on sisällöltään erittäin tärkeä osaamisen 

perusta. Puutteelliset tiedot ja taidot vaikuttavat gerontologisen hoitotyön ko-

konaisuuteen.  

 

7.3 Etähoidon vaikutukset hoitajien työhön ja toimintaan 

7.3.1 Positiiviset vaikutukset   

Heikuran (2011, 41 - 43) mukaan etähoidon palveluiden avulla hoitajien on 

mahdollista säästää työajasta enemmän asiakkaille. Esimerkiksi kotihoidossa 

hoitajilla menee aikaa välimatkojen ajamiseen. Etäyhteyden avulla on helppo 

saada yhteys asiakkaaseen ja käydä hoitoon liittyviä asioita läpi. Etäpalvelun 

avulla hoitajien huoli asiakkaiden voinnista vähenee. Etähoidon palveluiden 

hyödyntämisellä on myös vaikutus henkilökunnan työnteon energiaan. Lisäksi 
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positiivisena vaikutuksena nähdään olevan henkilökunnan sairaspoissaolojen 

väheneminen työn keventymisen myötä.  

  

Rytkönen (2018, 157) toteaa, että hoitajat pitävät työtään helpottavina laitteina 

vanhuksen liikkumiseen, liikkumattomuuteen, kaatumisiin sekä kotoa poistu-

misiin reagoivia laitteita. Erityisesti puheyhteydellinen turvaranneke koetaan 

hyödyllisenä, koska tilanteiden kiireellisyys pystytään arvioimaan puheyhtey-

den avulla, mikä taas helpottaa hoitajia priorisoimaan töitänsä. Hoitajat pitävät 

teknologiaa tarpeellisena, kun sen käyttäminen on helppoa ja tarkoituksenmu-

kaista eikä toimintahäiriöitä esiinny. Etädiagnostiikkaa helpottava järjestelmä 

koetaan Rytkösen (2018, 159) mukaan hoitajien työtä helpottavana tekijänä. 

Potilaan tekemien mittausten tulokset (esimerkiksi verenpaine, pulssi, veren-

sokeri) siirtyvät suoraan järjestelmään, mikä helpottaa hoitajan työtä. 

 

Mäkelä (2016, 47) toteaa etähoitojärjestelmän avulla toimivan lääkeautomaa-

tin vapauttavan kotihoidossa työskentelevien hoitajien aikaa suoraan hoitotyö-

hön. Pelkkiin lääkehoitoon liittyvien käyntien poisjääminen vaikuttaa oleelli-

sesti hoitajien matkustus- sekä asiakasaikaan, mistä seuraa myös organisaa-

tion tasolla säästöä. Koneellinen lääkkeenjakelu myös mahdollistaa lähes vir-

heettömän lääkehoidon, mikä on merkittävä tekijä potilasturvallisuudessa. 

 

Rytkönen (2018, 48) toteaakin teknologian toissijaisena tavoitteena olevan lä-

heisten ja hoitajien työn kuormittavuuden vähentäminen korvaamalla ihmisen 

suorittama työ, jolloin aikaa säästyy ja työstä tulee fyysisesti kevyempää. 

 

7.3.2 Negatiiviset vaikutukset  

Heikuran (2011, 43) mukaan etähoidon palvelut ovat osalle hoitajista käsit-

teenä vieras. Etähoidon palveluiden käyttö on vielä osittain kehittymisen as-

teella sekä vähäistä, ja osa hoitajista vierastaa teknologian kehitystä. Koulutus 

ja perehdytys korostuvat etähoidon palveluiden käyttöönottamisessa. Etähoi-

don työvälineessä tulee olla hyvät käyttöohjeet sekä säännöllistä koulutusta. 

Uuden oppiminen vaatii hoitajilta itsensä johtamista. Forsell-Makkosen ym. 

(2017, 33 - 36) mukaan tiedon ja osaamisen puute vaikuttaa negatiivisesti hoi-

tajien etähoitotyöskentelyyn. Koulutusta ja perehdytystä on toivottu etäpalve-
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luiden mahdollisuuksista, eettisyydestä, tietoturvasta, etäpalvelujen vaikutta-

vuudesta, teknologista, asiakkaiden kokemuksista etäpalvelujen käytöstä, etä-

palvelujen toteuttamisesta käytännössä ja soveltuvuudesta. Negatiivisiksi koe-

taan tekniset ongelmat sekä tietoturvaan liittyvät tekijät. Tekniset ongelmat 

ovat näyttäytyneet ajoittaisena toimimattomuutena tai ongelmina yhteyksien 

käynnistämisessä. Hoitajat ovat kokeneet myös äänen ja kuvanlaadussa sa-

tunnaisesti ongelmia.  

 

Rytkösen (2018, 147) mukaan pääasiassa itsensä kehittäminen ja uuden op-

piminen nähdään positiivisena asiana, mutta liian nopeissa ja samanaikaisissa 

muutoksissa saattaa tulla hoitajan jaksamisen raja vastaan. Samalle vuodelle 

ajoittuneita teknologian laitteiden käyttöönottoja, järjestelmiä ja toimintatapoja 

pidettiin hoitajien työn kannalta rasittavana tekijänä. Rytkösen (2018) tutki-

muksessa tulee esille, että hoitajien mielestä teknologialla pyritään liikaa kor-

vaamaan ihmisläheistä vuorovaikutusta.  

 

8 POHDINTA 

8.1 Tulosten pohdinta 

Tulosten mukaan palvelujen kehittyminen on vielä kesken, mutta jo hyvällä 

mallilla. Etähoitoon liittyvää etäkuntoutusta toteutetaan yksilöille sekä ryhmille. 

Voinnin seurantaa voidaan toteuttaa etänä moniammatillisissa ryhmissä sosi-

aali- ja terveysalalla. Etäkuntoutusta saavan asiakkaan seuraaminen etäyh-

teydellä on mahdollista kuntoutuksesta vastaavalle ammattiryhmälle, kuten 

esimerkiksi toimintaterapeutti pystyy valvomaan ja kommentoimaan yksilöasi-

akkaan tai ryhmän toimintatuokiota. Lääkäri tai hoitaja voi keskustella labora-

toriomittausten tuloksista asiakkaan kanssa, jos asiakkaalla on luotu puhelin- 

ja kamerayhteys. Muistisairaiden hoidon ja kuntoutuksen seuranta vaatii koko-

naisvaltaisempaa hahmotusta ja paikallaoloa, joten tälle ryhmälle etähoitoa ei 

suositella. Psykiatristen asiakkaiden kohdalla voidaan valvoa lääkehoitoa sekä 

hoidon tasapainoa. Psykiatrisen osaston tai avotyöryhmän hoitopuhelu tullaan 

tulevaisuudessa korvaamaan monella paikkakunnalla etävastaanoton avulla.  

 

Tulosten mukaan etävastaanotolla psykiatrinen asiakas keskittyy kuitenkin pa-

remmin keskusteluun. Sosiaali- ja terveysala on jatkuvassa muutosproses-

sissa hoitajamäärien mitoituksien, hoitajapulan, laitospaikkojen vähentämisen, 
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osastohoitovuorokausien vähentämisen sekä paikallisten terveysasemien lak-

kauttamisien kautta. Tällä hetkellä yleinen linjaus on, että ikääntyvä ihminen 

saisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään tukipalveluita käyttäen. 

 

Saatujen tulosten mukaan etähoito vaatii sosiaali- ja terveyspalvelujen työnte-

kijältä vuorovaikutustaitoja, joita voi myös kehittää itsessään. Etähoitoa toteut-

taessa tulee muistaa asiakaslähtöisyys, eettisyys sekä kyky kuunnella ja olla 

dialogissa asiakkaan kanssa. Keskustelun eteneminen vaatii johdonmukai-

suutta ja selkeyttä. Hoitajan tulee tulosten mukaan osata olla myös etänä em-

paattinen, mukaansatempaava ja aloitekykyinen. Etäyhteyden avulla keinot 

saattavat olla erilaisia, koska esim. ikääntyvän turvallinen ja huolehtiva koske-

tus ei onnistu. Hoitajan tulee kehittää empatian ja huomioimisen taitoa muilla 

keinoilla.  

 

Hoitajalla tulee olla hyvät teknologian käyttötaidot. Kannettavien laitteiden ja 

niiden käyttöjärjestelmien hallinta on erilaista kuin kirjaamiseen ennen käytetyt 

muistivihkot, kynät ja pyyhekumit. Suurten ikäluokkien poistuessa eläkkeelle 

uusi sukupolvi on kasvanut teknologiaan kiinni mahdollisesti jo syntyessään 

esimerkiksi matkapuhelimien yleistyttyä. Etähoitajalla on oltava tietynlaisia 

luonteenpiirteitä ja soveltuva persoona toteuttaa asioita nopeammin, tiheäm-

min ja etänä. On oltava viesti- ja vuorovaikutusosaamista, sosiaalisia taitoja, 

aloitekykyä ja oma-aloitteisuutta, huumorintajua sekä vastuullisuutta ammatilli-

sesti. Etähoidon käyntejä ja tapaamisia saattaa olla päivän aikana enemmän 

kuin lähitapaamisia normaalissa kotihoidossa. Tuloksien mukaan etäteknolo-

gian kehittymiseen vaikuttaa myös asiakkaan käyttökokemukset etähoidosta. 

Vaikuttavia tekijöitä ovat palveluntarjoajan, laitevalmistajan sekä etähoitajan 

työpanos. Asenne etähoitoa kohtaan paranee toimivan ja mutkattoman yhteis-

työn voimalla.  

 

Tulosten mukaan etähoito helpottaa tunnollisen hoitajan mieltä, kun tieto asi-

akkaan voinnista saadaan nopeammin selville kauempaa varsinaisesta olin-

paikasta. Hoitajan työ helpottuu etähoidon takia, koska välimatkoihin ei tar-

vitse käyttää aikaa. Lisäksi työn keventymisen myötä sairauspoissaolot ovat 

vähentyneet. Hoitajat kokevat etähoidon keventäneen heidän työtään merkit-

tävästi.  
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Etäteknologia mahdollistaa myös mittauksien tuloksien siirtymisen suoraan 

järjestelmään. Tulosten mukaan hoitajille tärkeä aspekti asiakkaan turvallisuu-

desta on turvaranneke, jolla kutsuttaessa asiakas saa apua paikalle nopeasti-

kin ja puheyhteyden avulla onnistuvat tarkennukset voinnista. 

 

Koneellinen lääkkeenjako on tulosten myötä helpottanut hoitajien työtä. Lääk-

keenjakokoneet ovat poistaneet merkittävästi lääkehoidon virheitä, ja hoitajien 

mukaan pelkkien lääkkeenjakokäyntien poisjääminen on osaltaan helpottanut 

työn suunnittelua etähoidon sen mahdollistettua.  

 

Negatiivisina tuloksina hoitajat näkevät etäteknologian epävarmuuden ja toimi-

mattomuuden. Yleisiä toimimattomuuden ongelmia ovat olleet heikko kuvan-

laatu sekä yhteyden katkeaminen kesken asiakastilanteen. Hoitajia askarrutta-

vat myös suppea koulutus uuteen teknologiaan. Tulosten mukaan hoitajat ko-

kevat myös negatiivisena aidon läsnäolon puuttumisen. Hoitajia huolettaa ih-

misen korvaaminen koneella ihmisläheisessä työssä. Hoitajat ovat tottuneet 

tekemään ammatillisia havaintoja paikan päällä, joten etähoito saattaa poistaa 

osan havainnointi- ja kohtaamistilanteista.     

  

8.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Opinnäytetyön tutkimustulosten tulee olla luotettavia, koska luotettavuudella 

määritellään työn laatua. Tutkimusprosessin virheet voivat johtua tutkijasta tai 

tutkittavista aineistoista, mutta tutkija itse pystyy vaikuttamaan työnsä luotetta-

vuuteen. (Kananen 2015, 338.)  Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 

Arene (2018) on antanut ammattikorkeakouluille suositukset eettiseen ja hy-

vän tieteellisten käytännön mukaiseen opinnäytetyön prosessiin, joita olemme 

työssämme noudattaneet. 

 

Kiinnitimme opinnäytetyössämme huomiota huolelliseen suunnitteluun sekä 

tiedonhaussa toteutimme sisäänotto- ja poissulkukriteerien mukaisia hakuja. 

Käyttämämme tietokannat olivat luotettavia ja aineistot olivat tuoreita ajankoh-

taisen aiheen vuoksi. Hyödynsimme pääasiassa suomenkielisiä lähteitä, 

koska käsittelimme aiheessamme gerontologisen etähoitotyön tilannetta Suo-

messa. Englanninkielisten lähteiden laajalla hyödyntämisellä olisimme saa-

neet kattavammat tulokset, mutta rajasimme aiheen koskemaan etähoitoa 
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Suomessa. Englanninkielisten lähteiden hyödyntäminen olisi voinut tuottaa vir-

heellistä tietoa puutteellisen kielitaidon vuoksi.  

 

Mielestämme opinnäytetyön luotettavuutta lisää useampi tekijä. Yksin teh-

dessä on mahdollista sokaistua omalle työlleen. Hyödyntämämme aineistot lä-

päisivät mielestämme hyvän tieteellisen käytännön kriteerit ja hyödynnetyissä 

aineistoissa oli käytetty eettisesti kestäviä tutkimus- ja tiedonhakumenetelmiä. 

Opinnäytetyömme eettisyys näkyy aineistojen käsittelyssä, jossa noudatimme 

ehdotonta rehellisyyttä, tarkkuutta ja huolellisuutta. Kunnioitimme muiden te-

kemiä tutkimuksia ja lainaukset ovat tehty asiaankuuluvalla tavalla. Ennen 

opinnäytetyöprosessin alkua mietimme työn hyödyllisyyttä ja aiheen valin-

nassa pidimme tärkeänä seikkana ajankohtaisuutta.  

 

Opinnäytetyö käy läpi Urkund-tarkistuksen ja se julkaistaan WWW-osoitteessa 

julkisena ja yleisesti luettavana. Haluamme avoimuudella ja julkisuudella nou-

dattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 

Arene 2018.) 

 

8.3 Kehittämisehdotukset 

Jatkotutkimusehdotuksia opinnäytetyölle muodostui kirjallisuuskatsauksen tu-

losten perusteella useita. Tutkimuksen mukaan etähoito koetaan haasteel-

liseksi tietotekniikasta johtuvien ongelmien ja henkilökunnan puutteellisen 

osaamisen vuoksi ja lisäkoulutuksen tarve nousi esille. Tulevaisuudessa jatko-

tutkimusehdotuksena on selvittää etäteknologian kestävyyttä ja luotettavuutta 

etähoidon toimivuudesta hoitajan näkökulmasta.  

 

Toisena jatkotutkimusehdotuksena voisi selvittää etähoidon toteutumista asi-

akkaan näkökulmasta. Löysimme useita eri tutkimuksia, jotka käsittelevät etä-

hoidon toteutumista hoitajan näkökulmasta. Mielestämme olisi tärkeää tuoda 

myös asiakkaiden etähoitoon liittyviä ajatuksia ja toiveita esille. 

 

Tutkimuksen mukaan etähoito muuttuu tulevaisuudessa yhä vakaammaksi 

palvelumuodoksi. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutus ja soveltu-

vuus etähoidon toteuttamiseen ovat avainasemassa tulevaisuudessa. Tämän 
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vuoksi mielestämme olisi syytä tutkia, mitä vaatimuksia etähoidon toteuttami-

nen vaatii sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselta. 

 

8.4 Oma pohdinta 

Opinnäytetyötä aloittaessamme mietimme, teemmekö työn yksin vai poru-

kassa. Päädyimme kuitenkin tekemään työn kolmistaan. Prosessi on edennyt 

yhteistyössä eteenpäin, mutta haasteitakin on ollut. Aloitimme opinnäytetyön 

teon tammikuussa 2019 Tutki, kehitä ja raportoi -verkkokurssilla. Helmi-maa-

liskuun vaihteessa päätimme lopullisen aiheemme ja saimme työlle toimeksi-

antajan. Tämän jälkeen teimme ideapaperin ja sekä opinnäytetyön suunnitel-

man. Suunnitelman opinnäytetyöstämme esitimme huhtikuussa, jonka jälkeen 

aloimme tekemään lopullista työtä. Haasteita meille toivat henkinen jaksami-

nen sekä ongelmat työnjaon suhteen. Myös aikataulu aiheutti meille haasteita, 

koska halusimme saada työmme valmiiksi niin, että valmistuisimme vuoden 

lopussa. Kirjallisuuskatsaus oli tekomenetelmänä työläs, koska aiheemme oli 

laaja ja jouduimme sitä prosessin aikana vielä rajaamaan. Tutkimusten valit-

seminen aiheemme rajoissa vei aikaa, koska halusimme mahdollisimman tuo-

reet ja laadukkaat tutkimukset työhömme. 

 

Opimme opinnäytetyötä tehdessämme, miten tärkeää on ryhmän jokaisen 

osapuolen panostus työhön. Sujuva yhteistyö on voimavara, mutta yhteistyön 

horjuessa vaaditaan jo valmiiksi stressaavan työn tekemiseen lisää sinnik-

kyyttä ja stressinsietokykyä. Työn keskeneräisyyttä oli välillä vaikea sietää. 

 

Opinnäytetyön aiheeksi valitsimme gerontologisen etähoitotyön Suomessa 

sen ajankohtaisuuden ja merkityksellisyyden vuoksi. Etähoidon hyödyntämi-

nen tarjoaa tällä hetkellä mahdollisuuden kohdata ikääntyneitä asiakkaita. Tu-

levaisuudessa etähoito on vakaammin toimiva palvelumuoto ja tarve etähoi-

don toimivuudelle on merkittävä tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalalla ikään-

tyneiden lisääntyessä. Tutkimuksien tulokset olivat omien kokemuksiemme 

puolesta osittain arvattavissa. Etähoidolla on mahdollisuus keventää työnteki-

jöiden kuormitusta, ja se tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden valita perinteisen 

hoidon ja etähoidon väliltä. Etähoito on sopiva vaihtoehto suhteellisen toimin-

takykyisille asiakkaille, ja se soveltuu rutiininomaisiin hoitotoimenpiteisiin.  
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Etähoidon hyödyntämisellä pystytään käsittelemään usean asiakkaan hoitoon 

liittyviä tietoja lyhyemmässä ajassa. Lisäksi etähoidon avulla on mahdollisuus 

tarkastella esimerkiksi voinnin muutoksia ja lisätä tarvittaessa kotihoidon käyn-

tejä etähoidon tueksi. Etähoito voi valitettavasti mahdollistaa asiakkaan voin-

nin heikkenemisen esimerkiksi lääkekielteisen asiakkaan kohdalla. Etähoitajan 

ammattitaito korostuu seurannasta ja ammattitaitoon reagoida asiakkaiden 

voinnin muutoksiin. 

 

Etähoito herättää ajatuksia puolesta ja vastaan. Sosiaali- ja terveysala on ih-

misläheistä työskentelyä. Ikääntyvä väestö on pakottanut sosiaali- ja terveys-

alan reagoimaan. Mielestämme etähoito on erittäin mielekäs uudistus tulevai-

suuteen. Nykyisessä ikääntyneiden sukupolvessa tämä voi tuottaa enemmän 

negatiivista palautetta, mutta tulevaisuudessa ikääntyneet sukupolvet ovat tot-

tuneet erilaiseen teknologiaan ja negatiivinen palaute tulee vähenemään. Etä-

hoito on tulevaisuudessa vakaammin ja luotettavammin toimiva palvelumuoto. 

Etähoito ei kuitenkaan poista asiakkaiden tarvetta kohdata sosiaali- ja terveys-

alan ammattilaisia kasvotusten. Esimerkiksi diagnoosit ovat syytä aina kertoa 

asiakkaille kasvotusten. Moni asiakas välittää läheisyydestä; nykyaikana on 

valitettavasti paljon yksinäisiä ihmisiä, jolloin esimerkiksi hoitajan kotikäynti voi 

olla päivän kohokohta.  

 

Tulevaisuudessa hoitoalan koulutuksiin on tarvetta lisätä etähoitoon liittyvää 

opetusta. Opetussuunnitelmat päivittyvät tiiviiseen tahtiin ja näemme etähoi-

don sisältyvän erinomaisesti esimerkiksi gerontologisen hoitotyön opetukseen. 

Toivomme, että toimeksiantajamme hyödyntää tekemäämme työtä gerontolo-

gisen hoitotyön opetuksessa.   
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