
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sairaanhoitajien kokemuksia 

verkkopoliklinikan käytöstä las-

ten päiväsairaalassa 

Teija Ratilainen 

 

 
 
 
OPINNÄYTETYÖ 
Lokakuu 2019 
 
Sairaanhoitaja AMK 



 

 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Sairaanhoitaja 
 
RATILAINEN TEIJA 
Sairaanhoitajien kokemuksia verkkopoliklinikan käytöstä lasten päiväsairaalassa 
 
 
Opinnäytetyö 45 sivua, joista liitteitä 7 sivua 
Lokakuu 2019 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sairaanhoitajien kokemuksia verkkopo-
liklinikan käytöstä erään Sairaanhoitopiirin lasten päiväsairaalassa. Tutkimusteh-
tävän avulla pyrittiin saamaan laadukasta ja kuvaavaa tietoa, miten sairaanhoita-
jat ovat kokeneet verkkopoliklinikan osana lasten ja nuorten hoitotyötä. Opinnäy-
tetyön tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa työelämätaholle sairaanhoitajien koke-
musten pohjalta, jonka avulla pystytään arvioimaan sähköisen terveyspalveluso-
velluksen toimivuutta yksikössä. Verkkopoliklinikka on terveyspalvelusovellus, 
jonka tavoitteena on ohjata potilasta toimenpiteeseen valmistautumisessa sekä 
mahdollistaa yhteydenpito terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan välillä en-
nen ja jälkeen toimenpiteen. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuk-
sena, jonka aineisto kerättiin sairaanhoitajien puolistrukturoiduilla ryhmähaastat-
teluilla. Aineisto analysoitiin induktiivisella analyysimenetelmällä.  
 
Sairaanhoitajat kokivat sovelluksen nykypäivän ohjausmallina. Hyvänä koettiin 
verkkopoliklinikan mahdollistama laadukas yhtenäinen potilasohjaus sekä mata-
lankynnyksen yhteydenottoväylä terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan vä-
lillä. Sovellus lisäksi mahdollisti lapsen voinnin seurannan ennen ja jälkeen toi-
menpiteiden sekä perheen kattavamman haastattelun esitietojen pohjalta. Käy-
tännön työssä ilmeni kuitenkin teknisiä ongelmia sekä toiminnallisia vaikeuksia, 
mistä johtuen sovellus koettiin kuitenkin yleisesti raskasvetoisena.  
 
Opinnäytetyön tuloksista voidaan päätellä, että hoitohenkilökunta arvostaa poti-
laslähtöistä hoitotyötä, jossa potilas ja hänen perheensä on keskiössä. Sähköiset 
terveyspalvelut nähdään tämän päivän ohjausmallina, mutta niiden toiminta ei ole 
vielä löytänyt toimivaa mallia istuakseen sairaanhoitajan työhön lasten päiväsai-
raalassa. Hoitajat kokevat sovelluksen kaipaavan vielä hiomista enemmän osas-
ton ja potilaan yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi.  Tulosten perusteella jatkotutkimus-
ehdotukseksi nousi kvantitatiivisesti sähköisten terveyspalvelusovellusten vaiku-
tusten tutkiminen, mikä pystyttäisiin konkreettisesti osoittamaan, miten digitali-
saatio on vaikuttanut hoitotyöhön. 
 

  

Asiasanat: digitalisaatio, sähköiset terveyspalvelut, lasten ja nuorten hoitotyö, 
potilasohjaus 



 

 

ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Nursing and Health Care 
 
AUTHOR 1: Ratilainen Teija 
Nurses ' Experience in the Use of Verkkopoliklinikka in children's Day Hospital 
 
 
Bachelor's thesis 45 pages, appendices 7 pages 
October 2019 

The purpose of the study was to clarify the experience of nurses from the use of 
the verkkopoliklinikka in the Children's Day hospital. The research mission sought 
to provide high-quality and descriptive information on, how nurses have experi-
enced the care of children and adolescents as part of the verkkopoliklinikka. The 
aim of the study was to provide new information on the impact of the e-health 
applications on the working life. Verkkopoliklinikka is an electronic health service 
application aimed at guiding patient in preparation for the procedure and allowing 
communication between a health care professional and the patient before and 
after the operation. The study was implemented as a qualitative study. 
 
Nurses experienced the application as today's counselling model. The high-qual-
ity uniform patient counselling, as well as the low threshold contact line between 
the healthcare professional and the patient, were felt as a good experience. The 
app also enabled parental monitoring before and after actions/operations and the 
family's more comprehensive interview on the basis of the pre-data. However, 
practical work revealed technical problems as well as operational difficulties, 
which is why the application was generally experienced a bit ponderous.  
 
From the results of the thesis, it can be concluded that medical staff will appreci-
ate patient-oriented nursing care, in which patients and his family are at the cen-
tre. E-Health is seen as a control model today, but their activities have not yet 
found a workable model to sit in a nurse's work at a children's Day hospital. Care-
givers feel that the app still needs more grinding to fit the individual requirements 
of the Department and patient. On the basis of the results, a further study pro-
posal was quantifiable in the study of the impact of ehealth applications, which 
could specifically demonstrate how digitalisation has contributed to the manage-
ment work. 
 

Key words: e-health, application, the care of children and adolescents, elec-
tronic health service application 
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1 JOHDANTO 

 

 

Digitalisaatio tulee olemaan merkittävässä roolissa tulevaisuudessa palveluko-

konaisuuksia rakennettaessa ja STM on linjannutkin Suomen yhdeksi kärki-

maista digitalisaation etenemisessä. Uudelle sukupolville digitaaliset palvelut ei-

vät ole vain lisä nykyisten palveluiden rinnalle vaan oletusarvo. Digitaalisten pal-

veluiden kautta saadaan palvelut tuotettua reaaliaikaisesti etäisyyksistä huoli-

matta, mikä tulee olemaan avain asemassa palveluiden keskittyessä ja matko-

jen kasvaessa (STM 2016(5), 4, 18; Korhonen 2017, 29). 

 

Sairaanhoitajan rooli digitalisaation myötävaikutuksessa tulee muuttumaan. Klii-

nisten taitojen lisäksi sairaanhoitajan tulee hoitotyön asiantuntijana hallita erilai-

set väylät saavuttaa ja välittää tietoa sekä hoidon ohjausta. Hoitoympäristön 

laajentuessa terveydenhuollossa on sairaanhoitajan tärkeää ymmärtää sekä 

nähdä sähköisten terveyspalveluiden kehitys osana tulevaisuuden hoitotyötä. 

(Sairaanhoitajaliiton raportti 2015.) 

 

Opinnäytetyön aihe on lähtöisin erään sairaanhoitopiirin lasten päiväsairaalan 

tarpeesta saada tietoa, miten sairaanhoitajat ovat kokeneet verkkopoliklinikan 

käytön, sen käyttöönoton sekä tietoa koetaanko sovellus tarpeellisena osana 

lasten- ja nuorten hoitotyötä. Opinnäytetyön tavoite on tuottaa uutta tietoa sai-

raanhoitajien kokemusten pohjalta siitä, miten sairaanhoitajat ovat kokeneet 

sähköisen terveyspalvelusovelluksen vaikuttaneen heidän työhönsä lasten päi-

väsairaalassa. 

 

Opinnäytetyön aihe valikoitui sen ajankohtaisuuden vuoksi. Sähköiset terveys-

palvelut tulevat lisääntymään enenevissä määrin ja koen tärkeäksi osata hyö-

dyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia toteuttaa hyvin räätälöityjä asiakasläh-

töisiä hoitokokonaisuuksia. Olen kiinnostunut näkemään, miten sähköiset palve-

lut tällä hetkellä vaikuttavat hoitotyöhön sairaanhoitajien kokemana. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

 

Opinnäytetyössä käsitellään verkkopoliklinikan toimintaa sairaanhoitajien koke-

mana erään sairaanhoitopiirin lasten päiväsairaalassa. Verkkopoliklinikka on 

sähköinen mobiilisovellus, jonka tarkoitus on tarjota potilaalle sekä hänen per-

heelleen oikea-aikaisesti tietoa toimenpiteestä sekä siihen valmistautumisesta. 

Teoreettiset lähtökohdat tälle tutkimukselle keskittyvät lasten ja nuorten parissa 

työskentelevän sairaanhoitajan työhön, johon kiteytyy lapsen ja nuoren hoitotyö, 

potilasohjauksen merkitys sekä hoitotyön muutos digitalisaation myötävaikutuk-

sesta. Alla olevassa kuviossa ovat opinnäytetyön keskeiset käsitteen ja näiden 

väliset suhteet (Kuvio 1). 

 

 

 

KUVIO 1. Teoreettinen viitekehys 
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2.1 Potilasohjauksen merkitys hoitotyössä 

 

2.1.1 Potilasohjaus käsitteenä 

 

Potilasohjaus on hoitotyössä keskeinen auttamiskeino (Lipponen 2014, 17), 

jonka synonyymeina käytetään usein opetusta, tiedon antamista, ohjeistusta 

sekä neuvontaa (Tervo-Heikkinen, Saaranen, Huurre, Turunen, 2018, 181). Oh-

jaus on luonteeltaan rakenteellisempaa sekä suunnitelmallisempaa kuin muut 

kohtaamiset ja terveydenhuollon ammattilaisen tehtävänä on toimia tilanteessa 

vuorovaikutuksessa potilaan, omaisen, perheen tai yhteisön muun vastaavan 

edustajan kanssa. Potilasohjaus on strukturoitua tiedon välittämistä, jota voi-

daan tarjota suullisena, kirjallisena, sähköisenä tai verkkopohjaisena. (Sjöberg 

ym. 2017, 4247; Kyngäs 2007; Tervo-Heikkinen ym. 2018, 181.) 

 

 

2.1.2 Asiakaslähtöinen potilasohjaus 

 

Potilasohjaus on aina asiakaslähtöistä ja se rakentuu hänen tarpeistaan. Nyky-

päivänä ohjaus käsitetään asiakkaan tukemisena, missä ei anneta valmiita rat-

kaisuja vaan asiakas itse on ongelman aktiivinen ratkaisija. Jos ratkaisua ei 

synny tai asetelma tuntuu hankalalta niin hoitaja auttaa ja tukee asiakasta pää-

töksen teossa ohjaussuhteen ollessa tasa-arvoinen. (Kyngäs, Käärinen, Poski-

parta, Johansson, Hirvonen & Renfors 2007, 25; Lipponen 2014, 17.)  

 

Hoitotyö tarvitsee onnistuakseen asiantuntevaa potilasohjausta. Selkeäkieli-

syys, riittävä informaation saanti ja sen ymmärrettävyys lisäävät potilas tyytyväi-

syyttä. Laadukas potilasohjaus tarvitsee riittävästi aikaa onnistuakseen tavoit-

teissaan. Onnistunut laadukas potilasohjaus lisää perheen sitoutumista hoitoon 

sekä tukee asiakaslähtöistä hoitotyötä ja potilaan hyvinvointia. Potilasohjauksen 

tarpeet rakentuvat jokaisen potilaan omista yksilöllisistä tarpeista. Lapsia ja hei-

dän perheitä ohjatessa on hyvä käyttää hyväkseen pelejä ja leikkejä, joilla moti-

voida sekä luoda mielikuva yhteyksiä tukemaan tiedon omaksumista. (Turunen, 

Miettinen, Setälä & Vehviläinen-Julkunen 2016, 925-926; Tervo-Heikkinen, Saa-

ranen, Huurre & Turunen 2018, 187; Sjöberg, Svedberg, Nygren, & Carlsson 

2017, 4247.) 
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2.1.3 Lasten ja perheiden ohjaus 

 

Potilasohjauksen merkitys kasvaa lasten hoitotyössä, sillä potilasohjaus kohdis-

tuu potilaan lisäksi hänen perheeseensä. Onnistunut ohjaus antaa oikea aikai-

sesti ja selkeästi informaatiota sekä mahdollistaa vanhemman osallistumisen 

lapsen hoitoon. Tämä vähentää vanhempien pelkoa ja stressiä toimenpiteestä 

ja sen on tutkittu vaikuttavan rauhoittavasti myös lapseen. On havaittu, että 

lapsi aistii vanhempiensa pelon mikä vähentää lapsen omaa turvallisuuden tun-

netta ja näin vaikuttaa negatiivisesti lapsen kokemuksiin saamastaan hoidosta. 

Perheen ohjauksessa tulee huomioida perheen taustat ja heille sopivin potilas-

ohjauksen malli. On tärkeää huolehtia, että tiedon saanti on riittävän laaja ja 

että perhe ymmärtää saamansa ohjauksen ja sen merkityksen. Tietoa tulee tar-

jota strukturoidusti käyttämällä tilanteeseen sekä perheelle sopivaa menetel-

mää. (Sjöberg ym. 2017, 4247.) 

 

 

2.2 Digitalisaation vaikutus hoitotyössä 

 

2.2.1 Sähköiset terveyspalvelut 

 

Suomen voidaan sanoa olevan digitalisoitunut yhteiskunta (Helve & Lahdenne 

2019, 17). Digitaaliset eli sähköiset terveyspalvelut tarjoavat terveyspalveluita 

sekä terveyteen liittyvää informaatiota etänä hyödyntämällä informaatio ja kom-

munikaatio teknologiaa (ICT - information and communication technology) KES-

KEN (Koivunen & Saranto 2012, 3894). Tietojärjestelmät ovat sairaanhoitajien 

keskeisimpiä työvälineitä ja heidän päivittäiseen työhön kuuluu niin hyödyntää 

erilaisia tietojärjestelmiä ja niistä saatavaa informaatiota asiakkaiden sekä hei-

dän läheistensä ohjaamisessa kuin kannustaa ja osallistaa heitä sähköisten ter-

veyspalveluiden käyttämiseen. Kansalaisista suurin osan kantaa älylaitteita mu-

kanaan joka päivä mahdollistaen se terveyspalveluiden saavutettavuuden valta-

väestölle. (Belisario ym. 2013, 6-7; Hyppönen, Lääveri, Hahtela, Suutarla, Sil-

lanpää, Kinnunen, Ahonen, Rajalahti, Kaipio, Heponiemi & Saranto. 2018, 31-

32.) 
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2.2.2 Sähköisten palveluiden vaatimukset ja tietoturva 

 

Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät tulee tuotantokäyttöön 

otettaessa ilmoittaa Valviralle, jonka tehtävä on valvoa tietojärjestelmien olen-

naisten vaatimusten toteutumista ja ylläpitää rekisteriä vaatimusten mukaisista 

tietojärjestelmistä. Säännökset tietojärjestelmien sertifioinneista koskevat tieto-

järjestelmiä, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon asiakirjojen ja asiakastietojen 

käsittelyyn. Käyttöön otettaessa tietojärjestelmän tulee täyttää niin yhteen toimi-

vuutta, tietoturvaa ja tietosuojaa sekä toiminnallisuutta koskevat olennaiset vaa-

timukset. Tietojärjestelmän valmistaja on vastuussa vaatimustenmukaisuuden 

osoittamisessa. (Valvira 2019.) 

 

 

2.2.3 Sähköisten terveyspalveluiden kustannustehokkuus 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä kasvaa hurjaa vauhtia STM’n mukaan. 

Väestön ikääntyminen ja maahanmuuttajien määrän kasvaminen tuovat omat 

haasteensa. Resurssien pienentyessä samaan aikaan kysynnän kasvaessa, 

vaatii tilanne entistä enemmän tuottavuutta, vaikuttavuutta sekä kustannustehok-

kuutta (STM 2016(5), 4). Tiedon ollessa sähköisessä muodossa pystytään hallit-

semaan terveydenhoitoon liittyviä kustannuksia sekä kehittämään kirjaamista. Di-

gitalisaation avulla voidaan tuoda nopeissa sykleissä uudenlaisia vaihtoehtoja 

vanhoille ja tutuille toiminnoille, pitäen käyttäjälähtöisyyden edelleen keskiössä. 

(STM 2016(5), 4; Vezyridis & Timmons 2015, 113.) 

 

Vaikka digitalisaation hyödyllisyyttä sekä kustannustehokkuutta on edelleen ha-

vaittavissa toistaiseksi vain vähäisissä määrin, piilee siinä potentiaalia, jolla voi-

daan saavuttaa valtavia terveyshyötyjä pitkällä tähtäimellä. Esimerkiksi mahdol-

listamalla hyvät kommunikaatio yhteydet ja yhteistyön digitaalisten terveyspalve-

luiden avulla saadaan kansalaiset huolehtimaan terveydestään ja parantamaan 

näin omahoitoaan. Tämän on havaittu vähentävän terveyspalveluiden kuormitta-

vuutta ja näin voidaan todeta sillä olevan yhteiskunnan kuormitukseen keventävä 

vaikutus. (Helve & Lahdenne 2019, 17; Vezyridis & Timmons 2015, 113–114, 

120; Korhonen 2017, 29.) 
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2.2.4 Mobiilisovellusten avulla ajankohtaista ja yksilöityä tietoa 

 

On hyvä huomioida digitaalisia terveyspalveluita kehittäessä mobiiliteknologian 

nopea kasvu. Mukana kulkeva sovellus mahdollistaisi terveystietojen kirjaamisen 

riippumatta ajankohdasta ja paikasta toisella tapaa kuin esimerkiksi tietokoneella 

toimivat terveysohjelmat. Juuri tämä käyttöpalveluiden helppous madalluttaa kyn-

nystä ottaa sähköiset terveyspalvelut käyttöön mobiiliteknologian avulla ja mah-

dollisesti innostaisi näin käyttäjät huolehtimaan terveydestään. Terveyspäiväkir-

jan pitäminen antaisi myös mahdollisuuden terveydenhuollon ammattilaisten seu-

rata potilaan arkea kokonaisuutena sekä oireita ja kuntoutumisen vaiheita. Näin 

vastaanotolla käytettävä aika pystyttäisiin käyttämään tehokkaammin ja mahdol-

listaisi tarkemman yksilöllisen ohjauksen.  (Belisario, Huckvale, Greenfield, Car 

& Gunn 2013, 6-7; Helve & Lahdenne 2019, 17; Korhonen 2017, 22.)  

 

On tärkeää toteuttaa digitaaliset palvelut yksilöllisesti potilaslähtöisesti mietti-

mällä ja selkeyttämällä mitä tietoa tarjotaan ja kenelle. Tiedon siirtyminen koko-

naan digitaaliseksi ei ole mahdollista vaan saattaisi johtaa ”digitaalisen eriarvoi-

suuden” korostumiseen, sillä terveyspalveluasiakkaiden kyky käyttää digitaalisia 

palveluita vaihtelee. Sähköiset terveyspalveluiden ratkaisut toimivatkin parhaiten, 

kun ne yhdistetään perinteisiin palveluihin täydentämään ja parantamaan niitä. 

(Helve & Lahdenne 2019, 18-20; Vezyridis & Timmons 2015, 113-114, 120.) 

 

 

2.2.5 Sairaanhoitajan rooli tietojärjestelmien kehityksessä 

 

Sairaanhoitajien rooli on merkittävä tietojärjestelmien käyttäjinä ja kehittäjinä, 

sillä potilastietojärjestelmät ovat sairaanhoitajien keskeisimpiä työvälineitä. Tästä 

huolimatta potilastietojärjestelmien kehityksessä ei ole riittävästi huomioitu hei-

dän asiantuntijuuttaan, joka on johtanut ongelmiin mm. sovellusten käytettävyy-

dessä. Tämän saavuttamiseksi sairaanhoitajien olisi hyvä osallistua uuden digi-

taalisen teknologian varhaiseen kehittämiseen sekä toteuttamiseen terveyden-
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huoltopalveluissa hyödyntämällä hoito-osaamistaan muotoilemalla ja täsmentä-

mällä vaatimuksia tietojärjestelmille. (Martikainen, Kotila, Kaipio & Lääveri 2018, 

237-238; Hyppönen ym. 2018, 31-32; Svensk sjuksköterskeförenings 2013, 15.) 

 

 

Teknisiä ratkaisuja sekä palveluita on pystyttävä koordinoimaan, sekä saavutta-

maan tietoa joustavasti yhdellä kirjautumisella. Jotta voidaan edistää turvallista 

hoitoa ja resurssien optimaalista käyttöä, olisi oltava mahdollista hakea tietoa po-

tilasrekisterijärjestelmän eri osista ja siirtää tietoja suoraan potilas tietueesta esi-

merkiksi kansallisiin laaturekistereihin. Tällaisessa kontekstissa yhteentoimivuus, 

joka käsittää teknisiä, semanttisia, oikeudellisia ja organisatorisia näkökohtia, tu-

lee tärkeäksi. Hoitotyön suunnittelussa ja kehittämisessä tulee myös huomioida, 

että kaikki se aika mikä sairaanhoitajalla menee tietojräjestelmien kanssa toimi-

miseen, on pois potilaan hoidosta. (Hyppönen, Lääveri, Hahtela, Suutarla, Sillan-

pää, Kinnunen, Ahonen, Rajalahti, Kaipio, Heponiemi & Saranto. 2018, 53-54; 

Svensk sjuksköterskeförenings 2013, 15.) 

 

 

2.3 Sairaanhoitajan rooli osana lasten ja nuorten hoitotyötä 

 

2.3.1 Lasten ja nuorten hoitotyö 

 

Puhuttaessa lapsen ja nuoren hoitotyöstä, tarkoitetaan yleensä potilasta vasta-

syntyneestä 16-vuotiaaseen. Tämä asettaa sairaanhoitajan osaamiselle omat 

vaatimuksensa, sillä kasvavalla ja kehittyvällä lapsella on hoitotyössä omat vaa-

timuksensa. Lasten hoitotyössä on tärkeää omata erityistietoja sekä -taitoja las-

ten eri kehitysvaiheista sekä ymmärtää sairauksien eri vaiheet ja niiden vaikutuk-

set lapsen kehitykseen ja kasvuun. Sairaanhoitajan tulee lisäksi hallita lasten hoi-

totyön keskeinen perusosaaminen, lähitieteiden teoreettinen ymmärtäminen ja 

tekninen osaaminen lääke-, nestehoidon sekä ravitsemuksen suunnittelussa ja 

toteutuksessa. (Tuomi 2008, 19, 66.)  

 

Luonnollisen vuorovaikutuksen luominen lapsen kanssa edellyttää sairaanhoita-

jilta taitoa kommunikoida eri-ikäisten lasten kanssa.  Lisäksi tähän liittyy herkkyys 

havainnoida lasta sekä tulkita hänen viestejään. Sairaanhoitajan aito läsnäolo 
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sekä taito herättää lapsen luottamus korostuu vuorovaikutustilanteissa ja mah-

dollistaa luottamuksellisen hoitosuhteen syntymisen. (Tuomi 2008, 19, 67.)   

 

Lasten ja nuorten hoitotyössä tulee huomioida, ettei lapsi ole alle 15-vuotiaana 

juridisesti vielä oikeustoimikelpoinen. Tällöin hänen edustajanansa toimii sairaa-

lassa olo aikana hänen huoltajansa tai muu laillinen edustaja. Jos lapsi tai van-

hemmat eivät osallistu tai pysty tekemään päätöksiä lapsen hoitoon liittyvissä asi-

oissa, toimii lapsen puolesta puhujana usein sairaanhoitaja.  (Tuomi 2008, 20.) 

 

 

2.3.2 Perhe keskeinen osa lapsen ja nuoren hoitoa 

 

Lapsen ja nuoren hoitotyössä korostuu potilaskohtaamiset, niin itse potilaan kuin 

heidän perheensä. Onkin hyvä muistaa, että lasten hoitotyötä toteutetaan yhteis-

työssä lapsen sekä hänen perheensä kanssa (Tuomi 2008, 19-20). Lapset toivo-

vat tulevansa kuulluksi ja saavansa osallistua omaan hoitoonsa, tämä tulee huo-

mioida sekä toteuttaa lapsen ikä- ja kehitystason mukaisesti. Hoitajan tulee myös 

huomioida vanhempien pelkoa, sillä se saattaa heijastua lapseen ja näin antaa 

negatiivisen sävyn hoidolle. (Helminen, Inki, Järvinen & Virkki 2015.) Sairaanhoi-

tajan tehtävä on mahdollistaa vanhempien osallistuminen lapsensa hoitoon an-

tamalla selkeää ja laadukasta potilasohjausta. Vanhemmat, jotka ovat saaneet 

hyvän ohjauksen osallistuvat lapsen hoitoon aktiivisemmin, mikä vähentää on-

gelmia lapsen hoidossa sairaalassa olo aikana sekä myöhemmin kotiutuessa. 

(Klementti, Kinnunen, Suominen, Antila, Vahlberg & Grenman 2012, 34.) 

 

 

2.3.3 Näyttöön perustuva hoitotyö 

 

Hoitotyön tulee olla näyttöön sekä hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin perustu-

vaa, mikä tarkoittaa sitä että, potilaan hoidossa sekä hänen läheistensä huomioi-

misessa käytetään parasta saatavilla olevaa ajantasaista tietoa. Tarkoituksena 

on käyttää vaikuttaviksi todettuja sekä tunnistettuja menetelmiä ja hoitokäytän-

teitä. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmu-

kaisesti toteutettua edellyttää nykyinen Terveydenhuoltolaki (1326/2010, 8 §). 

(Sairaanhoitajaliitto 2018, 8; STM 2009.) 
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2.3.4 Leikki hoitotyön välineenä 

 

Leikki on sairaanhoitajalle tärkeä väline arvioidessa lapsen vointia, jaksamista 

sekä iän mukaisia taitoja. Leikki on keskeinen osa lapsen fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista kehitystä, mutta sairaalassa leikki on myös osa lapsen paranemis- ja 

kuntoutumisprosessia. Sairaalassa ollessa leikki on tärkeä vastapaino sairauden 

tuottamalle pahalle ololle. Leikin avulla lapsi kykenee vapaammin käsittelemään 

tunteitaan ja ilmaisemaan niitä. Lisäksi leikki edesauttaa lapsia muodostamaan 

positiivisia selviytymismetodeja. Sairaalassa ollessa lapsen itsemääräämisoi-

keus sekä lapsien omien rajojen kunnioitus saattavat lapselta hämärtyä, sen 

vuoksi on tärkeää lapsen itsetunnolle saada leikin avulla hallita edes joitain tilan-

teita. Olli 2011, 18-19; Lambert, Long & Kelleher 2012, 23-24.) 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TEHTÄVÄ JA TAVOITE 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ja kuvata lastensairaanhoitajien koke-

muksia lasten päiväsairaalassa toteutetusta verkkopoliklinikkakokeilusta lasten 

ja nuorten hoitotyön näkökulmasta.  

 

Opinnäytetyön tutkimustehtävä on kuvata, miten sairaanhoitajat kokevat verk-

kopoliklinikan käytön osana lasten ja nuorten hoitotyötä lasten päiväsairaalassa.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa uutta tietoa työelämätaholle sairaanhoita-

jien kokemusten pohjalta verkkopoliklinikan käytöstä ja sen vaikutuksista lasten 

ja nuorten hoitotyöhön, jonka avulla työelämätaho pystyy jatkamaan sekä mah-

dollisesti kehittämään verkkopoliklinikka-sovelluksen toimintaa lasten päiväsai-

raalassa. 
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4 MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT 

 

4.1 Laadullinen tutkimus 

 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus pyrkii kuvaamaan ja ymmärtämään tutkit-

tavaa ilmiötä ja se rakentuu tutkittavien omakohtaisista kokemuksista sekä näke-

myksistä. (Saaranen-Kauppinen, Puusniekka, Kuula, Rissanen & Karvinen 2009, 

13; Tuomi & Sarajärvi 2018, 22-25.) Aiheen valikoitumisen jälkeen pidimme yh-

dessä työelämän edustajien kanssa tapaamisen, missä tarkensimme tutkimus-

tehtävää ja aiheen rajauksia. Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää ja ku-

vata sairaanhoitajien kokemuksia verkkopoliklinikan käytöstä lasten päiväsairaa-

lassa ja yhdessä työelämätahon kanssa tutkimusmetodiksi tarkentui laadullinen 

tutkimus, sillä vaikka aineistomäärä jäisi suppeammaksi kuin esimerkiksi määräl-

lisessä lomakekyselyssä pystyisi laadullinen monipuolisemmin kuvaamaan sai-

raanhoitajien kokemuksia.  

 

Laadullinen tutkimus rakentuu kolmesta tutkimuksen peruspilarista, joita ovat tut-

kittavasta ilmiöstä aikaisemmin tehdyt tutkimukset, empiirinen aineisto sekä tut-

kijan omat ajatukset ja päätelmät. Ensimmäinen pilari koostuu tutkittavasta ilmi-

östä aikaisemmin tehdyistä tutkimuksista, jotka luovat tutkimukselle teoreettisen 

pohjan eli viitekehyksen. Tämä tarkoittaa tutkijan rakentamaa kokonaisuutta ai-

kaisempien tutkimusten pohjalta, eli katsausta siitä miten aihetta on aikaisemmin 

tutkittu ja millaisia tuloksia saatu. Tämä antaa tutkijalle myös mahdollisuuden ha-

vainnoita sekä osoittaa mitä tutkittavasta ilmiöstä ei tiedetä ja näin teoria ohjaa 

tutkijaa etsimään uutta tietoa. Toinen pilari on tutkimuksen empiirinen aineisto, 

jonka keräysmetodina on voitu käyttää haastattelua, kyselyä, havainnointia sekä 

erilaisista dokumenteista kerättyä tietoa. Nämä tuotokset jäsennetään kirjalliseksi 

aineistoksi. Kolmas pilari eli tutkijan omat ajatukset ja päätelmät ohjaavat koko 

tutkimusprosessin ajan tutkimuksen suuntaa. Tutkijan tuleekin läpi koko tutkimus-

projektin pohtia mihin päätökset ja valinnat johtavat sekä mitä ne tutkimuksen 

kannalta tarkoittavat. Näitä tulee tutkijan pohtia myös tutkimuksen luotettavuuden 

sekä eettisen käytännön pohjalta ja pohdinta on kirjoitettava myös raporttiin. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 22-27, 83; Saaranen-Kauppinen ym. 2009, 6, 11, 20.) 
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4.2 Aineiston keruu 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimusaineisto on kerätty haastatteluiden avulla, joka on 

laadullisen tutkimuksen yksi yleisimmistä aineistonkeruu menetelmistä. Kun ha-

luamme tietää mitä ihminen ajattelee, on järkevää kysyä asiaa häneltä. Aineiston 

keräämisessä haastatteluiden avulla on merkittävänä etuna sen joustavuus, ky-

symyksiin voidaan aina palata ja niitä voidaan tarkentaa apukysymyksillä, toisin 

kuin esimerkiksi kyselylomakkeen avulla toteutetusta kyselystä. (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 82-83, 85-88).   

 

Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina, jolloin ryhmällä on runsaasti tilaa 

vuorovaikutukselle haastattelijan ohjatessa tilannetta. Tämä antaa mahdollisuu-

den tutkia millaisia ajatuksia ryhmässä esitetään ja miten ryhmä yhteisesti tuottaa 

erilaisia kuvauksia ja käsitteitä. Ryhmähaastatteluiden etuna on se, ettei haastat-

telu nojaa pelkästään haastattelija-haastateltavan väliseksi kysymys-vastaus pe-

liksi vaan ryhmän jäsenet nostavat esille keskustellen ja mahdollisesti kokemuk-

sia vertaillen omia tulkintojaan tutkittavasta kontekstista. Tämä antaa tutkijalle 

mahdollisuuden tarkastella monipuolisemmin termejä, käsitteitä, hahmottamista-

poja sekä argumentaatiostruktuureja. (Alasuutari 2011, 151-154; Hyvärinen, Ni-

kander & Ruusuvuori 2017, 114.) 

 

Haastatteluiden pohjana käytettiin puolistrukturoitua- eli teemahaastattelurun-

koa, joka on muodostunut teoreettisen viitekehyksen pohjalta eli siihen mitä tut-

kitusta ilmiöstä jo tiedetään. Tällä pyritään suuntaamaan keskustelu tutkittavaan 

ilmiöön sekä löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuskysymykseen. On-

nistuessaan haastattelu on tuottanut monipuolisesti sekä runsaasti tietoa. Tämän 

mahdollistaa haastateltavien hyvä informointi tutkimuksesta sekä teemahaastat-

telurunkoon etukäteen tutustuminen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 84-90.) 

 

Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin helmikuussa 2019 eräässä Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin lasten päiväsairaalassa kahden ryhmähaastattelun avulla, joi-

hin molempiin osallistui kolme sairaanhoitajaa eli näin ollen haastateltavien ko-

konaismäärä oli kuusi. Haastateltavia rekrytoitiin osastotunnin yhteydessä pide-

tyllä informaatio tilaisuudella ja osaston henkilökunnalle jaettiin tilaisuuden yhtey-
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dessä tiedotekirje (Liite 2). Haastateltavat valikoituivat satunnaisesti vapaaehtoi-

sista vakituisen henkilökunnan joukosta. Jokaisen haastatteluun osallistuvan 

kanssa käytiin läpi suostumus lomake (Liite 3) tutkimuksen vapaaehtoisuudesta, 

joka allekirjoitettiin. Osallistujat tiedostivat tutkimukseen osallistumisen perustu-

van vapaaehtoisuuteen ja voivansa tutkimuksen missä vaiheessa tahansa vetäy-

tyä ilman perustelun tarvetta. 

 

Haastattelun runko testattiin toimivaksi ennen varsinaisia ryhmähaastatteluita 

koehaastattelun avulla, jolloin haastattelurunkoon lisättiin avainsanoja sekä apu-

kysymyksiä, joilla tarkentaa aihealuetta haastattelun aikana. Koehaastattelun 

avulla voidaan todentaa kuinka hyvin lomakkeen kysymykset vastaavat tutkimus-

ongelmaan. (Hyvärinen ym. 2017, 99.) Haastatteluajankohdat sovittiin yhdessä 

työelämätahon kanssa ja ne sijoittuivat sairaanhoitajien työpäivän ajalle. Haas-

tattelut kestivät 1-1,5 tuntia kokonaisuudessaan ryhmää kohden ja ne tallennet-

tiin. Tilassa oli aina kaksi ääninauhuria varmistamassa äänen tallentumisen. En-

nen haastatteluita jaettiin jokaiselle haastatteluun osallistuvalle kysymysrunko 

(Liite 1) etukäteen luettavaksi ja siihen sai esittää tarkentavia kysymyksiä. Tämä 

antaa haastateltaville mahdollisuuden pohtia aihetta etukäteen ja muodostaa aja-

tuksia tutkittavasta aiheesta rikastuttaen näin aineistoa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

85-86.) 

 

 

4.3 Aineiston analysointi 

 

Opinnäytetyön aineiston analyysissä käytettiin induktiivista eli aineistolähtöistä 

analyysimenetelmää, jonka pyrkimys on selkeyttää aineistoa sekä luoda tästä 

teoreettinen kokonaisuus (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108; Eskola & Suoranta 

2000, 137). Haastatteluiden jälkeen ääninauhat kuunneltiin sekä aukikirjoitettiin 

eli litteroitiin. Litteroita kertyi haastatteluiden pohjalta 29 sivua fontilla Times 

New Roman fonttikoolla 12 rivivälin ollessa 1. Litteroinnin jälkeen aineistoa luet-

tiin läpi huolellisesti. Jotta aineisto avautuu tutkijalle, on sen tunteminen tärkeää 

ja vaikka lukeminen tuntuu työläältä, on aineiston läpi käyminen analyysin on-

nistumisen edellytys (Eskola & Suoranta 2000, 151).  
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Aineistoon tutustumisen jälkeen tekstistä etsittiin ja yliviivattiin opinnäytetyön 

tehtävän mukaisia ilmaisuja. Nämä ilmaisut taulukoitiin ja pelkistettiin eli 

redusoitiin yleiskielelliseen muotoon (taulukko 1). Redusoinnin tarkoitus on sel-

keyttää aineistoa ja karsia siitä kaikki epäolennainen materiaali pois hävittä-

mättä tutkimusongelman kannalta tärkeää tietoa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 125; 

Vilkka 2015, 164). 

 

TAULUKKO 1. Esimerkki alkuperäisten ilmaisujen pelkistämisestä 

alkuperäinen ilmaisu pelkistetty ilmaisu 

on se vienyt niinkuin aikaa koettu aikaa vievänä 

mä en oo saanu sitä istumaan luontaisesti 

siihen omaan hoitotyöhön niin siinä päivän 

aikana 

ei koettu luontaisena osana hoi-

totyötä 

sit itte ku ei törmänny kertaakaan et niillä 

tähystyslapsilla olis ollu sitä 

koetaan ettei sovellusta käytetä 

mun mielestä se kyllä tasa-arvoistaa sen, 

että siellä on se ohje kaikille samanlaisena 

annettuna, kun nyt on vähän sittenkä miten 

sen nyt on muistanut hoitaja joko polilla 

antaa tai kuka hoitaja on siellä päiväsai-

raalassa käyny jo esimerkiksi jonkun lääk-

keestä ohjeistuksen niin siinä huomaa, että 

tulee joillekin perheille vähän sillain asioita, 

jotka olisi jääneet sanomatta taikka kerto-

matta. 

sovellus tuo tasa-arvoisuutta 

potilasohjeistuksiin sillä ohje 

menee samanlaisena jokaiselle 

sekä varmistaa tiedonannon 

perheelle kokonaisuudessa 

 

 

 

 

Pelkistämisen jälkeen koodatut alkuperäisilmaisut käytiin läpi ja niistä etsittiin 

samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia. Ryhmittelyssä eli klusteroinnissa luo-

daan perustaa jo tutkittavalle ilmiölle. Luokittelun aikana aineisto tiivistyy, kun 

yksittäiset tekijät sisällytetään yleisimpiin käsitteisiin. Etiikan näkökulmasta tar-

kasteltaessa onkin tärkeää empiiristä aineistoa käsiteltäessä pitää huolta, ettei 

yksittäistä vastaajaa pystytä tunnistamaan.  (Tuomi & Sarajärvi 2018, 27, 124-

125.) Ryhmittelyssä samankaltaiset pelkistetyt ilmaisut ryhmiteltiin alaluokiksi, 

jotka nimettiin ryhmän aineiston sisällön mukaan (Taulukko 2). 
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TAULUKKO 2. Esimerkki pelkistettyjen ilmaisujen luokittelusta alaluokkiin 

 

Pelkistetty ilmaisu Alaluokka 

koettu aikaa vievänä 

Työn kuormituksen lisääntymi-

nen sovelluksen myötä 

 

koetaan ylimääräisenä työnä 

koettu ylimääräisenä työnä muiden töiden li-

säksi 

koetaan lisänneen työtä sekä vaikeuksia 

nähdä sovelluksen hyötyjä 

koettu raskaana käyttää 

koetaan ettei selkeätä tehtäväjakoa ole tehty 

Yhtenäisen toimintamallin puute 

koettu raskaana  

koetaan haastavana, kun ei ole selkeää toi-

mintamallia viestien purkamisesta 

toiminnan ohjaus koetaan vajavaisena 

yhtenäinen työnjako hoitajien kesken sel-

keyttäisi työtä 

koetaan tärkeänä noteerata potilaiden van-

hempien laittamat viestit 

 

 

 

Luokittelua jatkettiin muodostamalla alaluokista yläluokkia ja yläluokista yhdis-

tävä luokka (Taulukko 3 ja Liite 4). Klusterointi on osa abstrahointia, jonka tar-

koitus on erotella tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja tämän valikoidun tie-

don pohjalta muodostaa teoreettisia käsitteitä ja johtopäätöksiä. Koko abstra-

hointi prosessin ajan on tärkeää huomioida, että polku alkuperäisilmaukseen 

säilyy. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 125-126.)  
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TAULUKKO 3. Esimerkki alaluokkien käsitteiden yhdistämisestä yläluokiksi 

 

Alaluokat Yläluokka 

Tarve nykypäivän ohjausmallille 
 

Sairaanhoitajien kokemukset so-
velluksesta osana työtä yksikössä 

Myönteiset kokemukset sovelluksen käyt-
töönotosta 

Työn kuormituksen lisääntyminen sovel-
luksen myötä 
 

Yhtenäisen toimintamallin puute koettu 
raskaana  

 



22 

 

5 TULOKSET 

 

5.1 Sairaanhoitajien kokemukset sovelluksesta osana työtä yksikössä 

 

5.1.1 Tarve nykypäivän ohjausmallille 

 

Haastatteluista nousee esille, että kykyyn sopeutua hoitotyön digitalisaatioon vai-

kuttivat useat asiat.  Haastateltavat kokivat, että nuoremman sukupolven hoitajille 

sovelluksen käyttöönotto on käynyt helpommin, sillä he kuuluvat sukupolveen, 

joka on kasvanut teknologian kehityksen mukana. Lisäksi odotuksiin uudesta so-

velluksesta vaikuttivat aikaisemmat kokemukset hoitotyössä käytettävistä digi-

taalisista sovelluksista sekä asenne.  

 

Haastateltavat kokevat sähköiset terveyspalvelusovellukset tulevaisuuden oh-

jausmenetelmänä. Hoitotyön menetelmät sekä väylät tuottaa potilasohjausta li-

sääntyvät. Digitalisaatio nähdään mahdollisuutena vaikuttaa hoitotyön onnistumi-

seen ja sovellus koettiin nykypäivän ohjausmallina. Odotukset sovelluksesta ko-

ettiin yleisesti positiivisina.  

 

”Niin kyllä, ku ajattelee niinku, se verkkopoli on varmasti hyvä juttu ja tulevaisuu-

den juttu -toivottavasti” 

 

 

5.1.2 Myönteiset kokemukset sovelluksen käyttöönotosta 

 

Kokemukset sovelluksen käyttöönotosta olivat yleisesti positiivisia. Ennen käyt-

töönottoa oli mahdollista saada tunnukset sovellusta varten ja saada näin käsi-

tuntumaa sovelluksen käytöstä ennen sovelluksen koulutuksia. Sovelluksen käyt-

tökoulutus järjestettiin osastotunnin yhteydessä ja koettiin yleisesti hyvänä sekä 

riittävän yksityiskohtaisena, lisäksi koulutusta oli mahdollista saada useampaan 

kertaan tarvittaessa. Haastatteluista nousee myös esille, että yrityksen esittäyty-

minen koettiin positiivisena, käyttöönottoa tuki tieto mikä heidän tavoitteensa on 

sovelluksen kehittämisessä sekä miten yritys tukee sovelluksen istumista yksikön 

tarpeisiin. Sovelluksen käyttöönottoa varten oli mahdollista saada pyydettäessä 

yksityiskohtaiset ohjeet sen käytöstä. 
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Koulutuksen koettiin yleisesti auttaneen käyttöönotossa ja lisäksi apua oli mah-

dollista pyytää esimerkiksi sähköpostin kautta.  Haastateltavat kokivat myös hy-

vänä, että heillä oli yksikön sisällä yhdyshenkilö auttamassa käytännön ongel-

missa ja auttamassa henkilökohtaisesti ongelmatilanteissa.  

 

”Ihan hyvät koulutukset, ei mulla ainakaan jääny siit mitään sillai että ois sillain 

joku tosi epäselväksi ja jos jäi just aina ties mistä voi pyytää apua, että jos ois 

tarvinnu.” 

 

”Niin mun mielestä se on ihan hyvä et se firma kävi ite vähän niinku esittäyty-

mässä ja kertomassa siitä niiden tavoitetta, että kuinka ne sitte tänne yrittää sitä 

saadaan niinku sopimaan mun mielest just tosi hyvä” 

 

”No mun mielestä se ainaki, se etukäteis koulutus oli ihan hyvä, sitä oli mahdolli-

suus saada useampaan kertaankin, sitten oli aina tää yhteyshenkilö ------, jolta 

pysty sitä kysyä aina, jos oli jotain jotain epäselvää ja sit oli sinne se sähköposti-

osoite ------- josta pystyy aina kans kysymään, jos oli jotain” 

 

 

5.1.3 Työn kuormituksen lisääntyminen sovelluksen myötä 

 

Aineistosta käy ilmi, ettei sovellus ole suoraan istunut sairaanhoitajan työn ar-

keen. Se on koettu aikaa vievänä sekä ylimääräisenä työnä. Koetaan että sovel-

lus on itsessään hyvä, mutta yhteydenottoväyliä potilaiden kanssa kommunikoin-

tiin on ennestään monta ja jokainen niistä vie oman osansa työajasta. Sairaan-

hoitajat kertovat, että ohjelmia kun lanseerataan, niin monesti tarkastellaan vain 

yhtä ohjelmaa kerrallaan ja nähdään vain tämän yhden ohjelman hyödyt sekä 

kuormittavuus. Sovellusten ja ohjelmien toiminta vaikuttaa hyvältä, kunnes arjen 

työssä ohjelmien määrän kasvaessa kasvaa myös niiden yhteiskuormittavuus. 

Hoitajat kokevat, että yleensä viimeisimpänä lanseerattu sovellus kärsii tästä eni-

ten, sillä sovellus ei ole vielä noussut luontaiseksi osaksi arkea ja saattaa tästä 

johtuen kiireessä unohtua. 
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Haastateltavat näkevät digitalisaatiossa mahdollisuudet ratkaista tulevaisuuden 

kestämättömään resurssien riittämättömyyteen. Hyvänä on koettu, että sovellus 

antaa mahdollisuuden huomioida perheen viestit silloin kun hoitajalla on siihen 

sopiva resurssi. Tämä antaa mahdollisuuden keskittyä perheen ongelmaan yhtä-

jaksoisesti. Haasteena nähdään kuitenkin, jos perhe on laittanut saman asian 

useampaa yhteydenotto väylää pitkin, niin useamman hoitajan työresurssit valu-

vat saman asian käsittelyyn.   

 

Aineistosta nousee myös esille sovelluksen esittelemiseen sekä aktivointiin kulu-

van työresursseja, jonka ei kuitenkaan nähdä johtavan tuloksiin. Perheet eivät 

aina aktivoi tunnuksia eivätkä näin ota käyttöön sovellusta, vaikka pohjatyö olisi 

heille tehty. Sairaanhoitajien on ollut vaikea arvioida kuinka moni perheistä käyt-

tää sovellusta ja tästä johtuen hyötyjä tehdystä työstä on ollut haasteellista 

nähdä.  

 

”Tämä vähän niinku.. kaikki.. aina yksittäinen ohjelma, ku sitä kattoo näin, ni se 

on tosi hyvä ja se on niin kuin sitte ku kivat hyödyt ja tää ois hyvä juttu, mut sitte 

ku on työntekijänä räväytetäänkin niitä kymmenen, jokainen tulee joka puolelta 

tulee se uus hieno ohjelma joka pitäis ottaa käyttöön ja ja joka helpottaisi sitä 

hoitotyötä niin sitten kun jokainen niinku markkinoija näkee tän..tän tavallaan, 

ettei se kauaa vie sulta vain pari minuuttia, mut sitte ku se on se kertaa 

kymmenen ni sitte niin se onkin jo se aika ihan erilailla ja sit niihi vaan koen välillä 

niinku tuskastuvan et taas yks lisää” 

 

”..kyllä ku sillä tavalla ajattelee, niinku se verkkopoli varmasti hyvä juttu ja tule-

vaisuuden juttu -toivottavasti- mutta, että, niinku toisaalta ajattelis, että se aika 

mitä tällainen verkko poliklinikka vie -ei saisi niin se ei saisi olla perheeltä pois.” 

 

 

5.1.4 Yhtenäisen toimintamallin puute koettu raskaana 

 

Haastatteluista nousee esille, että hoitajat ovat kokeneet haasteellisena selkeän 

ja yhtenäisen toimintamallin puuttumisen päiväsairaalassa. Koetaan, että jokai-

nen vuorossa oleva toimii omien resurssien ja sisäisten toimintamallien mukai-
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sesti. Lisäksi haastetta tuo päiväsairaalan toiminnan hektisyys. Toimintaa helpot-

tavana nähtäisiin, jos sovelluksen käyttö ”korvamerkittäisiin” vuorossa yhden hoi-

tajan vastuulle mahdollistamalla hänelle aikaa keskittyä viestien purkamiseen ja 

tietojen siirtämiseen. Tämän koettaisiin parantavan myös potilasturvallisuutta, 

sillä työn keskeytymisen koetaan lisäävän virheiden mahdollisuutta. Haastatte-

luista nousee esille, että hoitajat kokevat tärkeänä potilaiden ja heidän perheiden 

viesteihin reagoimisen ja ovat pahoillaan, jos tämä ei pääse toteutumaan.  

 

”..vai onko se niinku parempi kun me tehään siinä edellisenä iltapäivänä 

esimerkiks katotaan niitä tietoja, niin mä purkaisin sen vasta siinä, jolloinka mä 

saisin sen tiedon suoraan siihen, et mä en etukäteen veis niitä tietoja, mutta on 

nyt vähän tämmönen yks tekee näin ja toinen tekee noin.” 

 

”Ehkä vois aatella, et siellä päiväsairaalassakin ois jotku työnjako, et joku hoitaisi 

sen ihan samalla lailla kun joku tekee lääke- ja ruokatilauksen, se ois niinku kor-

vamerkitty sellanen.” 

 

 

5.2 Sairaanhoitajien kokemukset sovelluksesta osana potilastyötä 

 

5.2.1 Sovelluksen positiivinen vaikutus potilasohjaukseen 

 

Sairaanhoitajat ovat kokeneet sovelluksen vaikutukset potilasohjaukseen positii-

visina. Sovellus on tuonut potilasohjaukseen yhdenmukaisuutta, perheiden haas-

tattelut ovat monipuolistuneet sekä ohjeistuksen ajankohtaisuus on parantunut. 

Haastatteluista käy ilmi, että vanhemmat ovat paremmin muistaneet tuoda esille 

asioita lapsen voinnista, kun ovat saaneet niitä rauhassa pohtia kotona. Koettiin, 

että sovelluksen avulla perheet muistavat paremmin kirjata havaintoja lapsen 

voinnista ennen ja jälkeen toimenpiteiden. Tämä mahdollistaa perheen kattavam-

man haastattelun, kun he seuraavan kerran saapuvat päiväsairaalaan vanhem-

pien kirjausten pohjalta ja samalla voidaan tarkentaa mahdollisia oireita tai muita 

huomioita, joita on esiintynyt esimerkiksi edellisten hoitojen jälkeen. Näin lapsen 

vointia sekä hoidon kulkua voidaan arvioida monipuolisemmin.  
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”Mut sitä on ollu myös kokemuksia silleen, et sinne on ehkä perhe täyttänyt sinne 

sellasia asioita mitä ei muistais sanoa siinä käynnillä ku että kysyy mitä kuuluu.” 

 

Hyvänä on koettu myös, että ohjeistuksien pohjalta nousee lisäkysymyksiä, joita 

muutoin ei perheelle mahdollisesti olisi tullut mieleen. Kun perheelle annetaan 

avaimet sovelluksen latausta varten ja he kirjautuvat sisään, saavat he kattavan 

tietopaketin suunnitellusta hoitopolusta. Tämän pohjalta on koettu perheiltä nous-

seen kysymyksiä, joita he eivät välttämättä olisi muuten osanneet kysyä. Tämä 

lisää potilaiden ja heidän perheiden tietoa hoidostaan. 

 

Sairaanhoitajat toivat myös esille tilanteita, joissa koetaan hyvänä potilasohjauk-

sen yhdenvertaistuminen. Sovelluksen avulla perheille menee yhtenäinen ohjeis-

tus, eikä ohjeistuksen antaminen ole vain kulloinkin vuorossa olevan hoitajan va-

rassa. Hyvänä on koettu myös potilasohjeiden meneminen perheille oikea aikai-

sesti, tuoden tiedon, kun se on ajankohtainen. Lisäksi potilasohjeistuksien siirty-

minen digitaalisiksi on koettu hyvänä, sillä näin tiedot ovat aina aina helposti saa-

vutettavissa sekä pysyvät paremmin tallessa.   

 

”..se niinkun tavallaan, mun mielestä, se kyllä tasa-arvoistaa sen, että siellä on 

se ohje kaikille samanlaisena annettuna, kun nyt on vähän sittenkä miten sen nyt 

on muistanut hoitaja joko polilla antaa tai kuka hoitaja on siellä päiväsairaalassa” 

 

”..gastroltakin kutsutaan lapsia sinne tähystykseen, niin siellä ne on ohjeet, on 

kyllä selkeesti ja hyvin, niinku aina niin tulee joku jolta paperit on hukkunut ja ei 

löydäkään niitä, niin silloin se on kyllä hyvä varmasti..” 

 

Sovelluksen laittamien muistutusten tehoa sekä hyötyä potilastyöhön on sairaan-

hoitajien ollut vaikea arvioida. Esimerkiksi turvakokeiden otossa, jotka perheiden 

tulee muistaa otattaa laboratoriossa ennen lapsen infuusiohoitoa, on hyvin vaih-

televia tuloksia. Osa haastateltavista on kokenut perheiden paremmin muista-

neen käydä kokeissa, kun taas osan on ollut vaikea arvioida muistutusten tehoa, 

sillä kukaan hoitaja ei tee pelkästään päiväsairaalassa töitä ja näin näkee per-

heitä aina vain yhden vuoron ajan.  
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5.2.2 Sovelluksen kuormitus heijastuu hoitotyöhön  

 

Aineistosta nousee esille, että sovelluksen käytön ei ole yleisesti koettu istuneen 

luonnolliseksi osaksi sairaanhoitajien työtä. On koettu, että sovellus on lisännyt 

varmistelua hoitajan ja perheen välillä lapsen terveydentilasta, mutta tämän har-

voin koetaan muuttavan hoitosuunnitelmaa vaan lapsen voinnin arvio tapahtuu 

edelleen perheen saapuessa päiväsairaalaan suunnitellusti. Vaikka tieto ei ole 

muuttanut hoitosuunnitelmaa, on koettu kuitenkin positiivisena, että perheellä on 

ollut mahdollisuus kertoa havainnoistaan ja vahvistaa hoitosuhdettaan hoitavaan 

yksikköön. 

 

Hoitajat nostavat myös esille, että kokevat päiväsairaalan paikkana, jossa hoita-

jilla on mahdollisuus kohdata perheet ja viettää aikaa heidän kanssaan esimer-

kiksi infuusiohoitojen lomassa, jolloin saadaan tarkemmin kartoitettua perheen 

kuulumisia ja arvioida mm. perheen jaksamista sekä voimavaroja. Sovelluksen 

kuormittaessa työtä koetaan päiväsairaalassa huolta, minkälaisen vaikutelman 

perhe saa, kun hoitaja istuu tietokoneen ääressä sovelluksen kuormituksesta joh-

tuen.  

 

”.. itse aina aattelee seki, et mikä viesti se on perheelle, että me istutaan vaan 

siinä koneella ja naputetaan sitä konetta, eikä tavallaan.. olla niitten perheitten 

kanssa kyl ainaki itse niinku, täällä polityössä koen sen päiväsairaalan niin ni-

menomaan olis kiva, kun olis niinku aikaa kerrankin olla niitten lasten ja perheitten 

kanssa ja siellä ehkä helpommin tulis niinku ilmi sellasia asioita mitä välttämättä 

perus polikäynnillä ei tuu” 

 

 

5.2.3 Sovelluksen hyödyistä kaivattaisiin konkreettista näyttöä 

 

Aineistosta nousee esille sairaanhoitajien epävarmuus sovelluksen tuomista hyö-

dyistä hoitotyölle. Sovelluksen koetaan lisäävän työtä, mutta hyötyjen näkymisen 

puute koetaan vaikuttavan käyttötyytyväisyyteen negatiivisesti. Koetaan, ettei so-
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vellus vaikuta vähentävän päiväsairaalan kuormittuneisuutta. Lisäksi haastatte-

luista nousee esille, että nyt kun käyttöönoton aktiivisesta vaiheesta on kulunut 

aikaa, on sovellus jäänyt enemmän taustalle. Tämän on uskottu johtuvan siitä, 

kun sovelluksen tuomat hyödyt eivät näy hoitotyössä niin motivaatio sovelluksen 

käyttämiseen sekä perheille markkinointiin on vähentynyt. 

 

Hoitajat kertovat myös, ettei heillä ole tarkkaa kuvaa sovellusta käyttävistä poti-

laista, sillä koetaan että kaikkia käyttäjiä ei ole kirjattu potilastietoihin mikä han-

kaloittaa käyttäjämäärien arviointia. Tämä lisää epävarmuutta sovelluksen mark-

kinoinnin onnistumisesta ja sovelluksen hyötyjen esiintymisestä sekä miten per-

heet ovat ottaneet sovelluksen vastaan Kokonaiskuvan hahmottaminen yksittäi-

sen sairaanhoitajan toimesta on lähes mahdotonta. Aineistosta nousee esille 

toive, että sovelluksen tuomat hyödyt pystyttäisiin osoittamaan. Mahdollisten hyö-

tyjen konkretisoituminen koettaisiin lisäävän hoitajien sovelluksen käyttö moti-

vaatiota ja näin intoa markkinoida sovellusta potilaille ja heidän perheille.  

 

”..että mä en oo kokeillu että siitä on meille hyötyä. Sitten jos sais viestin, että ne 

perheet on hyötynyt siitä ja ne ois kokenut sen tosi hyväksi niin se ehkä sitten 

motivoisi sitä omaa käyttämistä enemmän.” 

 

”..et sais välillä jotain jotain tilastoa, että mihinkä se on auttanut, että mekin niinku 

tällä hetkellä se ei hirveesti näy meille, se mitä positiivista siitä meille on ollut.” 

 

 

5.3 Sairaanhoitajien kokemukset sovelluksen käytettävyydestä 

 

5.3.1 Sovelluksen käytettävyydessä koetut haasteet 

 

Haastatteluista käy ilmi, että sovellus koetaan yleisesti raskasvetoisena. Tähän 

on vaikuttanut suurelta osin sovelluksen pilotointi vaihe, jolloin työmäärä lisään-

tyy, kun ohjelmat eivät tue vielä toisiaan. Lisäksi sovelluksen hyötyjä on vaikea 

arvioida konkreettisessa työssä hoitaja lähtöisesti. Hoitajat kertovat kokeneensa 

raskaana kaksoiskirjaamisen ja olevansa huolissaan, sillä inhimillisen virheen 

mahdollisuus kasvaa mitä enemmän tietoja siirretään käsin ohjelmien välillä. Li-
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säksi koetaan, että kaksoiskirjaamisessa tapahtunut virhe nollaa sovelluksen tuo-

man hyödyn tai jopa pahimmillaan hyöty muuttuu rasitteeksi, sillä virhe tulee etsiä 

ja ratkaista. Vanhan toimintamallin jatkuminen uuden rinnalla koetaan myös ra-

sittavan tilannetta, sillä molempien toimintamallien kuljettaminen rinnakkain teet-

tää kaksinkertaisen työn. 

 

”Sitä mä itekin aattelin .. että mitä enemmän tietoa siirretään paikasta A paikkaan 

B ja vielä paikkaan C, siinä kyllä se virheiden riski kyllä kasvaa, että jotenki sem-

monen, niinku tuntuu nykypäivänä erikoiselta, että tehdään tämmösiä ohjelmia 

jotka ei yhtään keskustele keskenään” 

 

Vaikka sovelluksen käyttö on koettu raskaana pilotoinnin aikana, niin itse sovellus 

on koettu selkeänä sekä helppokäyttöisenä. Nähdään, että suuri osa sovelluksen 

kuormittavuuteen vaikuttavista tekijöistä johtuu pilotointivaiheesta. Sovelluksen 

koulutus on tukenut hyvin käyttöä, eikä sen ole käytettävyydessä koettu ongel-

mia.  

 

 

5.3.2 Sovelluksen hyvä markkinointi lisäisi käyttäjäkuntaa 

 

Haastatteluista nousee esille, että sovellukselle kaivattaisiin enemmän markki-

nointia sekä näkyvyyttä. Koetaan, ettei sovellus tavoita niitä perheitä, joiden us-

kottaisiin eniten hyötyvän sen tuomista hyödyistä osana hoitopolkuaan. Uudet 

perheet ja kertakävijät tarvitsevat enemmän potilasohjausta ja tukea hoidon 

alussa, mutta sairaanhoitaja tapaa heidät monesti ensimmäistä kertaa kasvotus-

ten vasta toimenpide päivänä. Sovelluksen markkinointi koetaan monesti tulok-

settomana, jollei sovellusta pääse esittelemään sekä kertomaan sen hyödyistä 

kasvotusten ja pelkkä tunnusten aktivointi sekä ohjeistus kirjeitse ei riitä motivoi-

maan perhettä sovelluksen käyttöönottamiseksi.  

 

Sairaanhoitajilta nousee myös toive saada sovellukselle näkyvämpää markki-

nointia päiväsairaalaan, joka helpottaisi sovelluksen markkinointia potilaille ja hei-

dän perheilleen. Hoitajat nostavat esille, että perheet saattaisivat kiinnostua so-

velluksesta esitteiden johdosta, eikä näin sovelluksen markkinointi olisi vain hoi-

tajien varassa. 
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”mun mielestä ois hyvä, et tässä olis -…- mutta ois jotku semmoset houkuttelevat 

esitteet” 

 

 

5.3.3 Sairaanhoitajien näkemys sovelluksen kehittämistarpeista 

 

Sovellus on ensisijaisesti koettu olevan suunniteltu enemmän kertakävijöille kuin 

pitkissä hoitosuhteissa oleville. Haastatteluista ilmenee, että hoitajat ovat koke-

neet huolta, kun varsinkin sovellusta käyttöönottaessa muistutusten tulva sovel-

luksesta on kohtuullisen suuri. Erityisesti vakituisilla kävijöillä on riskinä tärkeiden 

tiedotteiden hautautuminen kaikkien muiden ohjeistuksien alle, joita ei jokaisella 

kerralla olisi tarvetta lähettää. Hoitajat arvelivat, että sovellus palvelisi käyttäjiä 

paremmin, jos ohjausmateriaalia pystyisi yksilöimään enemmän.  

 

Sovelluksen käytössä on lisäksi havaittu jonkin verran toimintavirheitä, joista on 

koettu haittaa perheille sekä lisätyötä hoitajille. Esimerkiksi ajanvarauksien kir-

jausaika näyttäytyi potilaille ajanvarauksena ja aiheutti näin sekaannusta sekä 

resurssi hukkaa, kun perheet saapuivat väärään aikaan. Aineistosta nousee 

esille, että hoitajat näkevät sähköiset toiminnot tulevaisuuden työvälineinä. He 

ymmärtävät pilotointivaiheen vaikeudet ja ohjelman testauksen tärkeyden. Koe-

taan kuitenkin, ettei sovelluksen hyödyt tule esille niin kauan, kun sovellus koe-

taan raskasvetoisena johtuen ohjelmien keskustelemattomuudesta. 

 

”Se olis heitäkin palveleva, että siellä ei olis liikaa ylimäärästä, kun monet on ko-

kenut sen ongelmana, siellä tulee sit koko ajan kännykkään jotain, sit ei niinku 

mitenkään jaksas sitten poimia niitä tärkeitä” 
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6 POHDINTA 

 

6.1 Tulosten tarkastelu 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvata sairaanhoitajien koke-

muksia verkkopoliklinikan käytöstä osana lasten ja nuorten hoitotyötä lasten päi-

väsairaalassa. Haastatteluissa sairaanhoitajat kuvasivat kokemuksiaan sovelluk-

sen käytöstä ja siitä, miten sen on koettu vaikuttavan heidän työhönsä lasten päi-

väsairaalassa. 

 

Opinnäytetyön tuloksista selvisi, että vaikka digitalisaatio koetaan hyvänä lisänä 

perinteisille terveyspalveluiden palveluille, vaatii se käytännössä vielä työtä istu-

akseen luontevaksi osaksi sairaanhoitajien työarkea. Martikaisen, Kotilan, Kai-

pion ja Lääverin tutkimuksessa ilmenee, että kehittyäkseen terveydenhuollon tie-

tojärjestelmät tarvitsevat sekä tietojärjestelmien että kliinisen hoitotyön osaajia. 

Yhteistyö tietojärjestelmän toimittajien ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä 

mahdollistaa toimivien tietojärjestelmien kehittämisen, sillä alan monimuotoisuu-

den vuoksi yksittäisten toimijoiden on mahdotonta hahmottaa ja ymmärtää tieto-

järjestelmien käyttötilanteita- ja tarpeita.  (2018, 246.) Tutkimus tukee opinnäyte-

työn aineistosta esille nousseita tuloksia, joiden mukaan sairaanhoitajat kokivat 

positiivisena sovellusta lanseeratessa tietojärjestelmän kehittäjän osallistumisen 

käyttökoulutukseen kertoakseen tavoitteistaan saada sovellus istumaan päivä-

sairaalan tarpeisiin. Vaikka käytössä myöhemmin ilmeni ongelmia, koettiin että 

sairaanhoitajia kuunneltiin ja ongelmat saatiin korjattua. Sovelluksen raskasve-

toisuuden koettiin johtuvan enemmän sovelluksen sekä potilastietojärjestelmän 

keskustelemattomuudesta, useista päällekkäisistä yhteydenottoväylistä sekä sel-

keän ja yhtenäisen toimintamallin puutteesta. 

 

Tutkimustuloksista ilmeni myös, että potilastietojen jatkuva siirtäminen käsin so-

velluksesta potilastietojärjestelmiin koettiin raskaana sekä altistavana tekijänä 

virheille. Myös Svensk sjuksköterskeförenings’n julkaiseman raportin mukaan 

teknisten ratkaisujen ja palveluiden on pystyttävä koordinoimaan tietoja jousta-

vasti yhdellä kirjautumisella. Jotta voidaan edistää turvallista hoitoa ja resurssien 

optimaalista käyttöä on tietojen sähköinen siirtyminen eri järjestelmien välillä ol-
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tava mahdollista. Tämän kaltaisessa kontekstissa nouseekin tärkeäksi yhteen toi-

mivuus, joka käsittää niin tekniset, semanttiset, oikeudelliset ja organisatoriset 

näkökulmat. (2013, 15).  

 

Tuloksista nousi esille hoitajien huoli työmäärän kasvusta johtuen järjestelmien 

nopeasta lisääntymisestä lyhyellä aikavälillä sekä teknisistä vaikeuksista. Lisäksi 

hoitajat kantoivat huolta millainen viesti välittyy perheille, kun kaikki se aika mikä 

menee tietojärjestelmien kanssa toimimiseen, on pois heiltä. Havaintoa tukee 

Hyppösen ym. tutkimus, jossa osoitettiin hoitajien kokevan raskaana mm. järjes-

telmien hitauden, käyttökatkokset ja saman asian useaan eri järjestelmään kir-

jaamisen. Tutkimuksen mukaan kaikki nämä ominaisuudet keskittävät sairaan-

hoitajan aikaa tietojärjestelmän kanssa toimimiseen, mikä on pois potilaan hoi-

dosta. Kaksi ensin mainittua liittyvät myös suoraan potilasturvallisuuteen: saman 

asian kirjaaminen moneen paikkaan altistaa virheille, ja tietojärjestelmien käyttö-

katkot on aiemmassa kirjallisuudessa todettu riskiksi potilasturvallisuudelle. (Hyp-

pönen, Lääveri, Hahtela, Suutarla, Sillanpää, Kinnunen, Ahonen, Rajalahti, Kai-

pio, Heponiemi & Saranto. 2018, 53-54.)  

 

Opinnäytetyön tulokset tukevat havaintoa, että sähköiset terveyspalvelusovelluk-

set tukevat potilasohjausta. Sairaanhoitajat kokivat potilasohjauksen yhtenäisty-

neen sekä tasa-arvoistuneen, kun ohjeistus menee kaikille samanlaisena. Hy-

vänä koetaan lisäksi, että sovelluksen avulla on ollut mahdollisuus seurata tar-

kemmin potilaiden oireita ennen ja jälkeen infuusioiden sekä toimenpiteiden. Per-

heiden kirjaamien muistiinpanojen pohjalta potilashaastattelut ovat koettu katta-

vampina, mikä edesauttaa hoitoa.  

 

 

6.2 Eettisyyden pohdinta 

 

Tutkimuksen eettisyyteen ja luotettavuuteen vaikuttavat tekijät ovat tiiviisti yhtey-

dessä toisiinsa. Opinnäytetyö on tehty hyvän tieteellisen käytännön edellyttä-

mällä tavalla ja siinä on noudatettu tutkimuseettisiä ohjeita. Hyvä tieteellinen käy-

täntö on tutkimuksen uskottavuuden perusta, johon kuuluu, että tutkijat noudat-

tavat työssään tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja, joita ovat rehellisyys, 
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yleinen huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa sekä nii-

den arvioinnissa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2015, 23; TENK 2012, 6.) Laa-

dukas tutkimussuunnitelma on opinnäytetyön perusta, jota käytetään myös tutki-

musluvan hakemiseen (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 65). Opinnäy-

tetyölle on anottu lupa ennen tutkimustyön alkua Tampereen Ammattikorkeakou-

lulta sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä.  

 

Tutkimuksen teoriaa varten hankitun aineiston peruskriteerinä on ollut sen luotet-

tavuus. Teoriaa kuvaamaan on valittu laadukkaita tutkimuksia ja artikkeleita (Liite 

5), joita on käytetty kunnioittavasti, säilyttäen niiden alkuperäisen merkityksen ja 

antaen arvon muiden tutkijoiden tekemälle työlle sekä saavutuksille viittaamalla 

aina alkuperäisiin tutkimuksiin ja niiden tekijöihin. (TENK 2012, 6.)   

 

Tutkimukseen osallistuville hoitajille annettiin tietoa tutkimuksesta ja sen luon-

teesta ennen haastatteluita ja ne perustuivat haastateltavien vapaaehtoisuuteen. 

Opinnäytetyöhön osallistuville hoitajille annettiin täytettäväksi suostumuslomake 

(Liite 3) ennen tutkimukseen osallistumista. Tällöin korostettiin vielä vapaaehtoi-

suutta, sekä mahdollisuutta vetäytyä pois tutkimuksesta prosessin missä tahansa 

vaiheessa. Haastattelutilanteessa oli ääntä tallentamassa kaksi nauhuria sijoitet-

tuina eri puolille haastattelutilaa varmistamaan jokaisen puhevuoron tallentumi-

nen laadukkaana. Haastatteluiden auki kirjoittamisessa pyrittiin mahdollisimman 

tarkkaan ja alkuperäistä nauhoitusta kuvaavaan aineiston kirjaamiseen. Haastat-

teluissa ilmi tulleita hoitajien, yritysten tai osastojen nimiä ei kirjattu litteroihin kun-

nioittaen haastateltavien anonymiteettiä sekä henkilötietosuojaa. Rehellinen ra-

portointi tutkittavien anonymiteettiä suojellen on tutkijan eettinen velvollisuus 

(Kylmä, Pietilä & Vehviläinen-Julkunen 2002, 70-73). Nauhoitteet sekä muut 

opinnäytetyössä käytetyt materiaalit hävitettiin asianmukaisesti tietosuojalain 

edellyttämällä tavalla.  

 

6.3 Luotettavuuden pohdinta 

 

Laadullista tutkimusta tehdessä tulee arvioida sen luotettavuutta systemaatti-

sesti. Koska kaikessa tutkimustoiminnassa pyritään välttämään virheitä, on yksit-

täisessä tutkimuksessa tarkasteltava tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Laadul-
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lisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin on kehitetty erilaisia luotettavuuskri-

teereitä, joiden kirjoitusasu ja sisältö saattavat vaihdella riippuen metodikirjalli-

suuden kirjoittajasta sekä käännettävästä kirjallisuudesta. Tässä opinnäyte-

työssä tarkastellaan tutkimusprosessin luotettavuutta uskottavuuden, vahvistet-

tavuuden, reflektiivisyyden ja siirrettävyyden näkökulmista. (Kylmä & Juvakka 

2007, 127–128; Tuomi & Sarajärvi 2018, 161-163.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija joutuu jatkuvasti reflektoimaan tekemiään 

ratkaisuja. Hänen tulee ymmärtää omat ennakko-odotuksensa, ottaa kantaa niin 

suorittamansa analyysin kattavuuteen kuin myös tekemänsä työn luotettavuu-

teen. (Eskola & Suoranta 2000, 208-209.) Tässä työssä on tutkimustyön rinnalla 

kulkenut tutkimuspäiväkirja, joka on mahdollistanut asioiden uudelleen läpikäy-

misen. Kylmän & Juvakan mukaan tutkimuspäiväkirja lisää tutkimuksen uskotta-

vuutta (20017, 128.) 

 

Tutkimuksen uskottavuuteen vaikuttaa niin ikään, kuinka tarkasti ja selkeästi tut-

kimuksen raportissa esitellään aineisto ja tulokset sekä, kuinka tutkijat ovat on-

nistuneet luomaan aineiston luokitukset ja kuvanneet tutkimuksen vahvuudet ja 

rajoitukset. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 159-166.) Tukijan tulee 

myös huomioida tutkimuksen aikana, että hänen tekemänsä tulkinta aineistosta 

vastaa tutkittavien käsityksiä (Eskola & Suoranta 2000, 211). Vahvistettavuuteen 

vaikuttaa voimakkaasti tutkimuksen raportti ja sen kirjaamisen tarkkuus. Tutki-

musprosessi tulee avata raportissa tarkkaan, jotta toisen tutkijan on mahdollista 

seurata tutkimuksen kulkua niin, että hän pystyy toisintamaan tutkimuksen. 

(Kylmä & Juvakka 2007, 129.) Opinnäytetyössä pyrittiin tarkkaan raportointiin 

sekä selkeisiin kuvauksiin analyysin jokaisesta vaiheesta, jotta lukijalle välittyy 

selkeä polku, miten tuloksiin on päästy.  

 

 

6.4 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sekä kuvata sairaanhoitajien ko-

kemuksia verkkopoliklinikan käytöstä osana lasten ja nuorten hoitotyötä. Työn 
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tuloksista ilmeni, että sairaanhoitajat kokevat sähköiset terveyspalvelusovelluk-

set tämän päivän ohjausmallina, mutta istuakseen sairaanhoitajan työhön vaatii 

se vielä teknistä kehitystä sekä selkeää ja yhtenäistä toimintamallia.  

 

Vaikka sähköiset terveyspalvelusovellukset ja -tietojärjestelmät ovat tätä päivää, 

on niiden toiminnan vaikutuksia pystytty vielä toistaiseksi melko niukasti arvioi-

maan. Haastatteluista nousi esille tarve tutkimukselle, jolla pystyttäisiin osoitta-

maan digitalisaation hyödyt hoitotyölle. Tämä lisäisi sairaanhoitajien motivaatiota 

osallistua sähköisiä palveluita kehittävään ja ylläpitävään työhön. 
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LIITTEET 

Liite 1. Teemahaastattelurunko 
 
 

1. Taustatiedot (ikä, työkokemus (sairaanhoitaja) vuosina) 

 

2. Kokemukset digitaalisten terveyspalvelusovellusten käytöstä osana hoitotyötä en-

nen verkkopoliklinikan käyttöönottoa? 

 

3. Kuinka hyvin verkkopoliklinikasta etukäteen saatu annettu tieto sekä koulutus tu-

kivat järjestelmän/sovelluksen käyttöönottoa? 

 

4. Miten verkkopoliklinikan käyttö on vaikuttanut käytännön hoitotyöhön? 

 

5. Millä tavoin verkkopoliklinikka on vaikuttanut potilasohjaukseen?  

a. tavoitettavuus, oikea aikaisuus 

 

6. Miten verkkopoliklinikan käyttö on vaikuttanut näkymättömään potilastyöhön?  

a. potilasjonot, paperityöt, tms? 

 

7. Millaiseksi henkilökunta kokee verkkopoliklinikan käytön nyt ensimmäisten kuu-

kausien jälkeen? 

 

8. Millaisia kehitysideoita tai ajatuksia on noussut mieleen liittyen verkkopoliklini-

kan käyttöön? 
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Liite 2. Tiedote sairaanhoitajille 
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Liite 3. Suostumuslomake 

 SUOSTUMUS 

 

  

 

Sairaanhoitajien kokemuksia verkkopoliklinikan käytöstä lasten päiväsairaalassa 

 

Olen saanut sekä kirjallista että suullista tietoa opinnäytetyöstä, jonka tarkoituksena on 

selvittää ja kuvata sairaanhoitajien kokemuksia verkkopoliklinikan käytöstä lasten 

päiväsairaalassa sekä mahdollisuuden esittää opinnäytetyöstä tekijälle kysymyksiä.  

Ymmärrän, että osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on oikeus kieltäytyä siitä 

milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Ymmärrän myös, että tiedot käsitellään 

luottamuksellisesti.  

 

 

Paikka ja aika 

 ____________________          _____. _____.20___  

 

 

Suostun osallistumaan    Suostumuksen  

opinnäytetyöhön:    vastaanottaja:  

 

______________________________   ________________________________ 

Haastateltavan allekirjoitus   Opinnäytetyön tekijän allekirjoitus  

 

______________________________   ________________________________ 

Nimen selvennys    Nimen selvennys 
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Liite 4. Analyysirunko sairaanhoitajien kokemuksista verkkopoliklinikan käytöstä 

alussa positiiviset vaikutukset ohjel-
masta 

Tarve nykypäivän ohjaus-
mallille 
 

Sairaanhoitajien koke-
mukset sovelluksesta 
osana työtä yksikössä 

odotukset olivat myönteiset ja sovel-
lus koettiin nykypäivän ohjausmallina 

odotukset olivat suuremmat kuin ko-
ettu hyöty 

kokenut koulutuksen hyvänä 

Myönteiset kokemukset 
sovelluksen käyttöönotosta 

koulutus auttanut perehdytyksessä 

henkilökunnassa yhdyshenkilö autta-
massa 

koettu aikaa vievänä 

Työn kuormituksen lisään-
tyminen sovelluksen myötä 
 

koetaan ylimääräisenä työnä 

koettu ylimääräisenä työnä muiden 
töiden lisäksi 

koetaan lisänneen työtä sekä vaikeuk-
sia nähdä sovelluksen hyötyjä 

koettu raskaana käyttää 

koetaan ettei selkeätä tehtäväjakoa 
ole tehty 

Yhtenäisen toimintamallin 
puute koettu raskaana  

koetaan haastavana, kun ei ole sel-
keää toimintamallia viestien purkami-
sesta 

toiminnan ohjaus koetaan vajavaisena 

yhtenäinen työnjako hoitajien kesken 
selkeyttäisi työtä 

koetaan tärkeänä noteerata potilaiden 
vanhempien laittamat viestit 

koetaan että perheet muistavat pa-
remmin ottaa esille asioita, kun voivat 
kirjata ne ylös sovelluksen kautta 

Sovelluksen positiivinen 
vaikutus potilasohjaukseen 
 
 
 
 
 
 

Sairaanhoitajien koke-
mukset sovelluksesta 
osana potilastyötä 
 
 
 
 

voidaan kattavammin haastatella kir-
jattujen tietojen pohjalta heidän saa-
puessa seuraavan kerran 

perheet muistavat paremmin tuoda 
esille oleellisia asioita, kun ovat ensin 
miettineet niitä kotona 

sovellus tuo tasa-arvoisuutta potilas-
ohjeistuksiin sillä ohje menee saman-
laisena jokaiselle sekä varmistaa tie-
donannon perheelle kokonaisuudessa 

yhtenäinen potilasohjeistus koetaan 
hyvänä 

tasa-arvoinen potilasohjeistus koetaan 
hyvänä 

toivotaan että sovellus vastaisi enem-
män potilaan tarpeisiin 

ei koettu luontaisena osana hoitotyötä 
 
Sovelluksen kuormitus hei-
jastuu hoitotyöhön 

ei ole koettu vaikuttaneen positiivi-
sesti hoitotyöhön 

koettu ettei hyödyt näy hoitotyössä 
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koettiin että sovellus teetti työtä, joka 
ei johtanut muutoksiin potilastyössä 

koettiin lisäävän ylimääräistä varmis-
telua 

käyttöönoton aktiivisesta vaiheesta 
kulunut aikaa ja sovellus jäänyt taus-
talle 

koetaan ettei sovellusta käytetä 

Sovelluksen hyödyistä hoi-
totyölle kaivataan konk-
reettista näyttöä  

hoitajilla ei ole selkeää käsitystä sovel-
lusta käyttävistä potilaista 

sovelluksen hyötyä vaikea arvioida 
hoitajan toimesta 

ohjelmien keskustelemattomuus teet-
tää kaksinkertaista työtä 

Sovelluksen käytettävyy-
dessä koetut haasteet 
 

Sairaanhoitajien koke-
mukset sovelluksen 
käytettävyydestä 
 

koetaan kaksinkertaisena työnä 

ohjelmat eivät keskustele keskenään 

kaksoiskirjaamisessa virheen mahdolli-
suus kasvaa 

kaksoiskirjaamisessa tapahtunut virhe 
nollaa sovelluksen tuomat hyödyt 

yksittäisenä ohjelmana tarkasteltaessa 
vaikutelma on hyvä mutta yksittäisten 
ohjelmien määrän kasvaessa myös 
työmäärä kasvaa 

muistutusviestien vähenemistä vaikea 
arvioida omassa työssä 

koetaan että työmäärä kaksinkertai-
sena sillä vanha toimintamalli on edel-
leen käytössä, mutta tämän jäädessä 
pois nähtäisiin uusi toimintamalli posi-
tiivisena 

toivotaan yhteensopivuutta potilasjär-
jestelmien kanssa jotta kaksoiskirjaa-
minen jäisi pois 

sovellus koettu yksinkertaisena käyt-
tää jos saanut koulutuksen 

sovelluksen markkinointi koetaan tu-
loksettomana jollei tätä pysty toteut-
tamaan kasvotusten 

Sovelluksen hyvä markki-
nointi lisäisi käyttäjäkuntaa 

koetaan että sovelluksen markkinointi 
niille potilaille jotka hyötyisivät eniten 
sovelluksesta on haasteellista 

koetaan että sovellus kaipaisi markki-
nointia 

koettu sovelluksen olevan suunnattu 
enemmän kertakävijöille 

koetaan että tärkeät tiedotteet saatta-
vat hautautua sovelluksen muistutus-
tulvan alle 

Sairaanhoitajien näkemys 
sovelluksen kehitystar-
peista 
 

koetaan että sovellus palvelisi parem-
min jos sen viestien lähettämisen pys-
tyisi yksilöimään 
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sovelluksen toimintaan kaivattaisiin 
hiomista päiväsairaalan yksilöllisiin 
tarpeisiin 

käytössä havaittu vasta toimintavir-
heitä jotka aiheuttaneet potilaiden 
ajanvarauksiin sekaantumista 
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Liite 5.  Kirjallisuuskatsauksen tiedonhakuprosessi ja tutkimusten rajaus 

 

 
Käytetyt tietokannat: 

 

• Joanna Briggs Institute JBI COnNECT+ 

• Medic 

• Cochrane Library   

• Elektra 

• TuniLib    

• CINAHL Complete (Ebsco) 

 
Hakusanoja: 

• sähköi* digital*digitaal* ict OR information tech-

nology OR communication technology OR 

ehealth OR mhealth OR e-häls* tietojärj* 

• potilasohj* ohjau* patient education OR patient 

teaching OR patient counselling 

• laps* las* nuor* child* adolescent* youth* teen-

age* barn* 

 

Sisäänottokriteerit:  

julkaisuvuosi 2008-2019  

kieli suomi, englanti ja ruotsi 

tieteellinen tutkimus/artikkeli  

terveysalan tutkimus/artikkeli  


