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Data for this study was collected before pandemic period.
The world is undergoing digitalization and it can also be seen as a part of health
care. The objectives of this study were to share experiences using the Omaolo
service from the viewpoints of health care professionals working with it and to
provide information about the Omaolo services. The purpose of this study was to
canvass the usage of Omaolo services in its earlier stages. The tasks of this study
were to find out what Omaolo service is, how does it qualify in practical work, how
can it be seen in patient contact, what has been functional in using it and what is
there to improve.
The study was carried out using the qualitative research method and it was analyzed utilizing the Inductive Content Analysis. The data collection method for this
study was to use an electronic form consist of free-form questions, that was distributed to the employees working in Tampere health centers. The results of the
study showed results including the Omaolo service posing difficulties when working with patient information systems and the uses of symptomatic evaluations in
patient work.
Even though Omaolo service is used in all the health centers in Tampere region
it’s still not a part of every health care professional’s workday. There are a lot of
workplace-specific differences in using the Omaolo services. Responders were
unanimous in that this service is going to take major role in future health care
work.
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1 JOHDANTO

Terveydenhuollon palvelut ovat muuttumassa. Elämme jälleen suuren murroksen
aikakautta, jonka muutoksen nopeus huomataan vasta jälkikäteen. (Tuominen
2019.) Vaikka Suomi on kansainvälisesti kärkimaita sosiaali- ja terveyspalvelujen
sähköistämisessä, on uusiutuminen vasta alussa. Uusia haasteita palvelualoille
tuo muun muassa väestönrakenteen muutos ja maahanmuutto. Nykyään nuorille
toimivat sähköiset palvelut ovat myös odotusarvo eikä lisäpalvelu. (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2016.)
Omaolo-palvelu on sähköinen työkalu, jonka tarkoituksena on helpottaa asiakkaiden hakeutumista oikean terveyspalvelun piiriin, sekä auttaa jakamaan terveydenhuollon resursseja paremmin. Omaolo-palvelu on osa suurempaa hanketta,
joka tähtää sosiaali- ja terveyspalveluiden nykyaikaistamiseen. Palvelu on ollut
käytössä vasta vähän aikaan. Se tulee päivittymään useaan otteeseen, ennen
kuin se vakiinnuttaa paikkansa Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä. Palvelua
on alettu myös mainostamaan eri medioissa, jotta se tulee suuren yleisön tietoisuuteen. Tällä hetkellä Omaolo-palvelun kehittämisestä vastaa SoteDigi Oy. (Piiroinen 2019.)
Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä laadullinen tutkimus Omaolo-palvelun käytöstä. Opinnäytetyö vastaa kysymyksiin: Mikä on Omaolo-palvelu, miten Omaolopalvelu on toiminut käytännön työssä, miten Omaolo-palvelu on näkynyt potilaskontaktissa, mikä Omaolo-palvelussa on ollut toimivaa ja miten Omaolo-palvelua
voisi kehittää. Kokemuksia kerätään terveydenhuollon ammattilaisilta, jotka ovat
päivittäin tekemisissä Omaolo-palvelun kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena on jakaa kokemuksia Omaolo-palvelun käytöstä ja antaa tietoa Omaolo-palvelusta
sähköisten palvelujen kehittäjille.
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS TEHTÄVÄ JA TAVOITE

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Omaolo-palvelun käyttöä laadullisella tutkimuksella.

Opinnäytetyön tehtävinä ovat:
1. Mikä on Omaolo-palvelu?
2. Miten Omaolo-palvelu on toiminut käytännön työssä?
3. Miten Omaolo-palvelu näkyy potilaskontaktissa?
4. Mikä Omaolo-palvelussa on ollut toimivaa?
5. Mitä kehitettävää Omaolo-palvelussa on?
Opinnäytetyön tavoitteena on jakaa kokemuksia Omaolo-palvelun käytöstä ja
antaa tietoa Omaolo-palvelusta sähköisten palvelujen kehittäjille.
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT

Opinnäytetyössä tietoa haettiin etenkin sosiaali- ja terveysalojen, sekä lääketieteen tietokannoista. Näitä tietokantoja olivat muun muassa: Medic (kotimainen
terveystieteiden viitetietokanta), Cinahl (Hoitotieteen ja hoitotyön sekä lähialojen
kansainvälinen kokotekstitietokanta), Finna (Tampereen Yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kirjaston kokoelmahaku). Tiedon haussa käytetyt hakusanat olivat muun muassa: digitalisaatio, sähköinen asiointi, omahoito, etäterveydenhuolto ja verkkoasiointi. Koska digitalisaatio on nopeasti kehittyvä ala, rajattiin vanhentuneet lähteet pois. Näin ollen lähes kaikki digitalisaatioita koskevat
lähteet ovat kirjoitettu vuoden 2017 jälkeen. Tietoa haettiin myös laadullisen tutkimuksen tekemisestä. Näissä lähteissä kelpuutettiin vanhempiakin kirjoituksia,
koska niiden sisältö ei juurikaan vanhene. Avainsanoja ja Boolen-operaattoreita
hyödynnettiin lähteitä etsiessä.
Omaolo-palvelun teoreettinen viitekehys rakentuu terveydenhuollon digitalisoitumisesta, omahoidosta ja sähköisistä terveyspalveluista. Opinnäytetyön tärkeimmät käsitteet ovat: digitalisaatio, omahoito ja terveyspalvelut. Tämä esitetään kuviossa 1. Opinnäytetyössä kerrotaan myös Omaolo-palvelun taustoista ja esitellään sen eri toimintoja asiakkaan näkökulmasta.

KUVIO 1. Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat
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3.1 Omaolo
Omaolo on sähköinen palvelu, missä asiakas saa hoitosuosituksen oireidensa
perusteella. Tarvittaessa asiakas voi lähettää tiedot eteenpäin ammattilaiselle.
(Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 2019.) Omaolo on kehitetty tukemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamallien uudistamista. Omaolo-palvelun kehittäminen on ollut osa ODA (Omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut) hanketta. Se irtautui omaksi hankkeeksi ODA-hankeen päätyttyä lokakuussa 2018. Nykyään
sitä kehittää SoteDigi Oy. (Kuntaliitto 2019.)
Omaolo-palvelun sisällöt perustuvat Tietämyskannan tarjoamalle älykkäälle palvelukokonaisuudelle. Kaikki lääketieteellinen päättely tapahtuu Tietämyskannassa. Tietämyskanta perustuu muun muassa tutkittuun lääketieteelliseen tietoon ja Suomessa yhteisesti sovittuihin sosiaalihuollon käytäntöihin. (Ebmeds
2019.) Ne puolestaan pohjautuvat Käypähoito suosituksiin, jotka ovat laadittu yhteistyössä Duodecimin kanssa (Keränen 2019). Omaolo hyödyntää niin sanottua
älykästä sähköistä oire- ja hyvinvointi arviota, jossa asiakkaan antamat oirearviot
yhdistetään ajantasaiseen tutkittuun tietoon ja sen perusteella tehdään oireavio.
Näin saadaan oirearvio matalammalla kynnyksellä ja säästetään resursseja terveyspalvelujen piiristä, kun terveysalan ammattilaita ei sidota puhelinkeskusteluun. (Innokylä 2014.)
Tuomas Keräsen (2019) mukaan kansalaiset voivat perehtyä kotoa käsin hoitoa
tarvitsevaan vaivaansa esimerkiksi selkäkipuun. Oirearvio kertoo heti asiakkaalle, onko vaiva niin lievä, että selvitään kotihoidolla vai tarvitaanko lääkärin
arviota tilanteesta. Näin lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle tulevat asiakkaat ovat varmasti sellaisia, jotka hoitoalan ammattilaista tarvitsevat. Hyödyksi
nähdään myös se, että esimerkiksi flunssaa sairastavan henkilön ei tarvitse
mennä vastaanotolle tartuttamaan muita. Hoitohenkilökunta hyötyy myös
Omaolo-palvelun keräämästä rakenteellisesta tiedosta, joten anamneesit (esitiedot) ovat kattavat ja välittömästi käytettävissä.
Omaolo-palvelu on jaettu tällä hetkellä viiteen eri toimintoon. Toistaiseksi laajin
ja käytetyin on oirearvio toiminto. Siinä voidaan syöttää oirekuva järjestelmään,
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joka tarjoaa esimerkiksi toimintaohjeita, sähköisiä reseptejä tai varaa ajan terveyskeskukseen. Palveluarviot kohdassa voidaan arvioida omaa tai läheisen oikeutta tiettyihin sosiaalipalvelujen saamiseksi. Suunnitelmat-osiossa voidaan
tarkastella omia jo aiemmin tehtyjä oirearvioita tai ohjeita, joita on saatu. Hyvinvointitarkastus-osio antaa tietoa esimerkiksi sairastumisen riskeistä ja tarjoaa ehdotuksia hyvinvoinnin kehittämiseksi. Hyvinvointi valmennus kannustaa terveellisempään elämään. (Sotedigi Oy 2020.) Kaksi viimeksi mainittua palvelua ei ole
vielä asiakkaiden käytössä ja muitakin päivitetään jatkuvasti. Lisäksi on suunnitteilla suun terveydenhuollontarkastus, jossa voidaan arvioida tarvetta hammaslääkärikäynnille (Keränen 2019). Jotta tietoja voidaan lähettää eteenpäin tai varata aikaa vastaanotolle, tulee palveluun tunnistautua. Tunnistautuminen tapahtuu varmennuskortilla, mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Myös yhteiseurooppalainen tunnistus elDAS on käytössä Euroopassa yli maarajojen. (Sotedigi
Oy 2020.)

KUVIO 2. Omaolo-palvelun toiminnot

3.1.1 Omaolon oirearviot
Omaolo-palvelun oirearviot kohdassa voidaan arvioida yksittäistä terveysongelmaa tai oiretta. Kaikki tällä hetkellä käytössä olevat oirearviot ovat esitetty kuvassa 1. Oirearviota tehdessä valitaan listasta sopiva kohta, esimerkiksi pään-
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särky. Valittaessa kohta “päänsärky”, voidaan päättää, halutaanko itsehoito-ohjeita vai täytetäänkö oirekysely. Jos valitaan tarkempi oirekysely, tietokone ohjaa
vastaamaan kohdennettuihin kysymyksiin kyseisestä vaivasta. Kysymyksiin vastaaminen vie noin 2-5 minuuttia. Vastaukseksi saadaan toimintasuositus, hoitoohjeita ja tutkittua tietoa vaivasta. Ohjelma kertoo myös, kuinka kiireellistä hoitoa
tarvitaan. Jos palveluun on tunnistauduttu, voidaan lähettää tulokset omaan terveyskeskukseen käsiteltäväksi ja samalla voidaan varata aika vastaanotolle.
(Sotedigi Oy 2020.)

KUVA 1. Oirearviot valikko (Sotedigi Oy 2020.)
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3.1.2 Omaolon palveluarviot
Omaolon palveluarviot kohdassa voidaan arvioida millaisiin tukiin ja palveluihin
henkilö on oikeutettu. Arvio voidaan tehdä itselle tai läheiselle. Palveluarvio toimii
pääpiirteittäin samoin kuin oirearvio. Tietokone kysyy kohdennettuja kysymyksiä
avun tarvitsijasta ja antaa tietoa aiheesta. Vastaus on myös lähetettävissä oman
kunnan sosiaalityöntekijälle. Tämä vaatii tunnistautumista palveluun. Eri palveluarviot näkyvät kuvassa 2.

KUVA 2. Palveluarviot valikko (Sotedigi Oy 2020.)

3.1.3 Suunnitelmat
Suunnitelmat osio kokoaa aikaisemmin tallennetut oire- ja palveluarviot. Osiossa
voidaan myös tarkastella aikaisemmin saatuja hoito-ohjeita ja olla yhteydessä
tarvittaessa ohjeiden antajaan. Osio sisältää myös omakohtaiset tavoitteet tai
ammattilaisen antamat tavoitteet ja tehtävät. Suunnitelmat osioon täytyy aina tunnistautua ennen sen käyttämistä.
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3.2

eHealth

eHealth eli e-terveyspalvelu tai sähköinen terveydenhuolto on vuosi vuodelta
kasvanut. Sosiaali- ja terveysalojen käytön ja kuormituksen kannalta tulee asiakkaiden ottaa enemmän vastuuta omasta hoidosta ja hyvinvoinnista, sekä kehittämällä palvelutaloutta. Sähköisellä palvelulla, kuten Omaolo-palvelulla, on asiakkaalla matalampi kynnys lähteä hakemaan tietoa ja ohjeistusta omaan tilanteeseensa. (Innokylä 2014.)
Euroopan unioni määrittelee e-terveyspalvelut viesti- ja tietoteknologiaa käyttäviksi terveydenhuollon tuotteiksi, prosesseiksi ja palveluiksi. Tavoitteena sähköisellä terveydenhuollolla on lisätä kansalaisten terveyttä, sekä terveydenhuollon
toimivuuden tehokkuutta. Sähköiset järjestelmän ovat olleet jo pitkään käytössä
terveydenhuollon ammattilaisilla, mutta kansalaisten ja potilaiden sähköiseen järjestelmään siirtyminen kuuluu seuraaviin suuriin mullistuksiin. (Reponen 2015.)
Terveydehuollon ammattilaiset kokevat eHealthin hyvänä mahdollisuutena parantaa ja jatkuvasti päivittää heidän tietämystään terveydestä, sekä sairauksista
ja kokevat, että heillä on paremmat valmiudet uusien hoitotapojen hyödyntämiseen. Negatiivisena puolena hoitoalan työntekijät kokevat kuitenkin eHealth teknologian stressaavana tekijänä, sillä he kokevat jatkuvan tiedon päivityksen ja
opettelun vaativana osana työtään. Jatkuvasti päivittyvästä tiedosta ja opettelusta huolimatta terveydenalan ammattilaiset pitävät oikein opeteltuna eHealthiä
korvaamattomana työkaluna, josta ei ole pois paluuta. (Öberg ym. 2018.)

3.3 Digitalisaatio
Digitalisaatiolle ei löydy virallista määritelmää. Se selitetään usein esimerkkien
kautta. Mediassa digitalisaatio yhdistetään esimerkiksi verkkokaupan vaikutuksiin, muuhun kaupankäyntiin tai uuden teknologian tuomiin ratkaisuihin erilaisissa
tilanteissa. Valtioneuvosto määrittelee digitalisaation teollisuudessa merkitsevän
tietotekniikan ja automaation käyttöä toiminnan tehostamiseksi (Latvala ym.
2017). Digitalisaatiossa on myös kyse tiedon keruusta ja varastoinnista. Digitalisaation taustalla onkin digitalisoituminen, joka tarkoittaa analogisen konvertointia
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digitaaliseksi eli esimerkiksi äänilevyn muuttamista CD -levyksi ja siitä edelleen
musiikin suoratoistoksi. (Ilmarinen & Koskela 2015.)
Usein luullaan, että digitalisaatio terveydenhuollossa tarkoittaa vain tekoälyn tekemiä diagnooseja ja robotiikan hoitamaa kirurgiaa ja hoitoa. Terveyden huollon
digitalisaatio on kuitenkin paljon laajempi ilmiö. Nykyään ei ole tavatonta, että
asiakas tietää jo varsin paljon sairaudestaan ennen vastaanotolle tuloaan. Monet
myös kerryttävät tietoa esimerkiksi unestaan, liikunnastaan ja verenpaine- ja sokeriarvoistaan. Tämä tieto vielä harvoin tavoittaa Suomessa terveydenhuoltopalvelut. (Metsäniemi 2018.) Digitalisaatiota ei vielä ole tehty terveydenhuollossa
laajassa mitassa. Toistaiseksi kyse on ollut vain tiedon siirtämisestä digitaalisen
muotoon ja olemassa olevien työkalujen päivittäinen. Ihmisten käytössä olevat
aktiivisuusrannekkeet ja erilaiset terveyssovellukset voidaan kuitenkin nähdä
merkkinä uudenlaisesta digitalisaation käyttöönotosta. (Forsvik & Voipio 2018.)
Terveydenhuollossa digitalisaatio näkyy potilastietojärjestelmien digitalisoitumisena, missä vanhat potilastiedot saadaan paremmin hyötykäyttöön. Sekä terveystietojen jalostaminen ja algoritmien käyttö potilaiden hoidossa on digitalisaation seurausta. Myös hoitokontaktit muuttuvat digitaalisten palveluiden käyttöönoton myötä fyysisistä kontakteista etänä käytäviksi kahdensuuntaisiksi viestinnöiksi. (Tuominen 2019, 7.) Tieto mahdollistaa laatuvertailun ja toiminnan kehityksen ja altistaa samalla toimijat läpinäkyvyydelle esimerkiksi hoidon laadun
suhteen. Digitalisaatio auttaa myös ennalta ehkäisemään sairauksia, sillä riskeihin on mahdollista puuttua entistä aikaisemmin. (Tuominen 2019, 8.)
Informaatioteknologian ja tekoälyn kehittyminen on seuraava suunta myös lääketieteessä. Algoritmit pystyvät auttamaan lääkäriä yhä kapeamman alan tutkimisessa, kuten kuvan tunnistamisessa. Tästä on hyötyä esimerkiksi radiologiassa ja patologiassa. Diagnosoinnista tulee yhä nopeampaa ja luotettavampaa
sitä mukaan, kun saadaan dataa ihmisten terveyskäyttäytymisestä tietokoneiden
käyttöön. Artikkelissaan Honkanen pohtii, milloin koneesta tulee ihmistä älykkäämpi ja toteaa, “ihmisen veroinen tekoäly on olemassa vain hetken, sillä hyvin
nopeasti se on ihmisen älyn ylittävä”. (Honkanen 2018, 390-392.)
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3.4 Etäterveydenhuolto
Etäpalveluissa hoitoon liittyvät päätökset ja suositukset toteutetaan puhelimen,
videon tai verkon välityksellä. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi potilaan tutkimiseen, seurantaan tai hoitoon liittyvien päätösten tekemiseen. (Valvira 2020). Valvira (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta virasto) myöntää luvan, jolla etäterveydenhuoltoa saa harjoittaa. Valvira linjaa, että etäterveydenhuolto on rinnastettavissa laadullisesti asiakkaan kannalta perinteisiin vastaanottokäynteihin.
Etäterveydenhuollon sovellukset pyrkivät siirtämään potilastietoja terveydenhuoltoyksiköltä toiselle. Esteenä eivät ole enää maantieteellisetrajat tai aikarajat.
(Kari, Seilo & Savolainen 2017.)
Sähköisiä palveluja käytetään terveystietojen vaihdossa Suomessa yhä enemmän. Kasvu on ollut merkittävintä kansalaisille tarkoitetuissa sähköisissä palveluissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019.) Erityisesti yksityiset terveyspalvelu
yritykset käyttävät sähköisiä palveluja sujuvasti. Julkisella puollella määrä on lisääntymässä, mutta selvästi hitaammin. Hämeenlinnan terveysasemilla verkkopalveluja käyttää tällä hetkellä joka kymmenes kuntalainen. Tämä ei riitä purkamaan jonoja, joita etenkin aamuisin on. Hämeenlinnan kaupungin tavoite on, että
noin 50% kuntalaisista käyttäisi sähköistä palvelua. (Happo 2020.)
Sähköisten ajanvaraus- ja neuvontapalveluiden lisäksi suomalaiset voivat tarkastella omia terveystietojaan ja käyntejään. Tästä paras esimerkki on valtakunnallinen Omakanta arkisto, joka yhdistää julkisen ja yksityisen puolen toimijoita. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019.) Omakanta on tällä hetkellä laajin käytössä
oleva julkinen sähköinen terveyspalvelu, jossa voi myös uusia reseptejä ja kirjoittaa elinluovutus- ja hoitotahdon. Omakantaa on käyttänyt tällä hetkellä noin puolet suomalisista. (Happo 2020.)
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4 MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT

4.1 Laadullinen tutkimus
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullinen- eli kvalitatiivinen tutkimus. Tarkoituksena oli kerätä laaja aineisto, mutta suhteellisen pieneltä joukolta. Näin saadaan mahdollisimman rikas aineisto tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään ensisijaisesti ilmiön laatuun eikä määrään. Tutkimukseen osallistujat oli valittava tarkoituksenmukaisuuden perusteella joten
otantaan valittiin henkilöitä, joilla on kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Aineistonkeruu toteutettiin mahdollisimman avoimella menetelmällä. Kysely on juuri tällainen menetelmä, joka soveltui parhaiten opinnäytetyön tavoitteeseen kartoittaa
ammattilaisten kokemuksia. Yleisesti laadullisen tutkimuksen tavoitteena on tutkittavan ilmiön ymmärtäminen tutkimukseen osallistuvien näkökulmasta. (Kylmä
& Juvakka 2007, 26-27, Saaranen-Kauppinen & Puusniekka. 2006)

4.2 Aineistonkeruu
Sähköinen kyselylomake koettiin parhaaksi tavaksi tavoittaa Omaolo-palvelun
parissa työskentelevät henkilöt. Lomake lähetettiin sähköpostitse ja apuna käytettiin Microsoft Forms -kyselyohjelmaa. Sähköpostikyselyn etuna on se, että se
on nopea ja edullinen tapa saada tietoa suureltakin kohdejoukolta (Tuomi & Sarajärvi 2018).
Aineistonkeruu suoritettiin Tampereen kaupungin kautta, kun kaupungin lupapalvelulta oli tullut lupa kyselyn suorittamiseen. Tampereen kaupungin yhteyshenkilö jakoi kyselylomaketta Tampereen alueen terveyskeskuksissa työskenteleville
hoitajille sähköpostin välityksellä. Lomakkeeseen saivat vastata sairaanhoitajien
lisäksi muun muassa fysioterapeutit ja terveydenhoitajat. Tavoitteena oli saada
kyselyllä vähintään 15 vastausta, jotta aineistosta saataisiin riittävän kattava. Aineisto oli tarkoitus saada käsiteltäväksi alkuvuodesta 2020.
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4.3 Kyselylomake
Kyselylomake sisälsi seitsemän kysymystä, jotka voitiin jakaa neljään osaan:
Omaolo-palvelun käyttöön, Omaolo-palvelun vaikutukseen terveydenhuollon ammattilaisen työssä, Omaolo-palvelun vaikutukseen potilaskontaktissa sekä kokemuksiin Omaolo-palvelun käytöstä. Kyselylomakkeessa oli avoimia kysymyksiä,
joihin kohderyhmä voi kertoa mielipiteensä omin sanoin. Näin pyrittiin saamaan
laaja kuvaus tutkittavasta ilmiöstä.
1. Oletko käyttänyt Omaolo-palvelua?
2. Kuinka paljon Omaolo-palvelu on osana päivittäistä työtänne?
3. Miten Omaolo-palvelun käyttäminen on vaikuttanut käytännön työhön?
4. Miten Omaolo-palvelu on näkynyt potilaskontaktissa?
5. Miten koit Omaolo-palvelun käyttöönoton ensimmäistä kertaa? Oliko se
haastavaa, vai sujuvaa?
6. Mikä Omaolo palvelussa on erityisen toimivaa?
7. Mikä Omaolo-palvelussa on osoittautunut huonoksi tai negatiiviseksi puoleksi?
Kyselyyn vastaamiseen arvioitiin kuluvaksi noin 15 minuuttia. Kyselylomakkeeseen vastaaminen tapahtui anonyymisti. Kyselylomakkeen yhteydessä oli saateviesti (Liite 1), jossa annettiin tietoa opinnäytetyöstä ja kerrottiin muun muassa,
että kysely suoritetaan anonyymisti.

4.4 Aineiston analyysi
Kun kyselylomakkeen vastaukset oli kerätty yhteen, vastaukset analysoitiin käyttämällä induktiivista eli aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Se on perustyökalu
laadullisen tutkimuksen teossa, jolla tutkimuksen tulokset saadaan esille aineistosta. Yleisesti laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on jäsentää tutkittavaa ilmiötä paremmin ymmärrettävään ja hallittavaan muotoon, johon aineiston analyysillä pyritään. (Kylmä & Juvakka 2007, 112-113.)
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Induktiivinen aineiston analyysi voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan, joita
ovat aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineiston klusterointi eli ryhmittely
sekä abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen (Tuominen & Sarajärvi,
2009, 108). Analyysi perustuu induktiiviseen päättelyyn, jolla haetaan vastauksia
tutkimuksen tarkoitukseen ja tutkimustehtäviin. Analyysissä aineisto puretaan
osiin kokoamalla samansisältöiset vastaukset omiksi kokonaisuuksiksi. Tämän
jälkeen aineisto tiivistettään kokonaisuudeksi, joka vastaa tutkimuksen tarkoitukseen ja tutkimustehtäviin. (Kylmä & Juvakka 2007, 112-113.)
Aineiston pelkistämisessä käytetty informaatio voi olla aukikirjoitettu haastatteluaineisto tai muu dokumentti, josta karsitaan tutkimuksen kannalta epäolennainen
pois. Pelkistämisessä toteutetaan joko tiedon tiivistämistä tai pilkkomista osiin.
Pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä, jonka mukaan aineistoa pelkistetään koodaamalla tutkimustehtävän kannalta olennaiset asiat. (Tuomi & Sarajärvi 2009,
109.) Opinnäytetyössä pelkistämisessä käytetty informaatio oli sähköiset kyselylomakkeet. Vastauksissa ilmenneistä eri asiasisällöistä muodostettiin pelkistettyjä ilmauksia, joita on esitelty taulukossa 1.
TAULUKKO 1. Esimerkkejä aineiston pelkistämisestä
ALKUPERÄINEN ILMAISU

PELKISTETTY ILMAISU

”Omaolon kautta asiakkaan asian hoi- Hitaampaa kuin puhelimella.
taminen

hitaampaa

kuin

puheli-

messa.”
”Ei juurikaan vielä näy omalla koh- Ei vaikuta.
dalla.”
”Asia voidaan hoitaa silloin, kun on Ajankäytön hallinta.
rauhallisempi hetki muuten.”
”Täytetyn Omaolo-lomakkeen poh- Helpottaa vastaanottoa.
jalta on helppoa pitää vastaanottoa,
kun siellä on kaikki kysymykset jo melkein kysyttynä”
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Tuomi ja Sarajärvi (2009, 110) määrittelevät aineiston ryhmittelyn eli klusteroinnin
analyysin vaiheeksi, jossa aineistosta etsitään samankaltaisuutta ja/tai eroavaisuutta kuvaavia käsitteitä. Samaa tarkoittavat asiat ryhmitellään omiin luokkiinsa,
jonka jälkeen luokka nimetään kuvaavalla käsitteellä. Luokittelussa toimivina yksiköinä voi olla esimerkiksi tutkittavan ilmiön ominaisuus, piirre tai käsitys. Yksittäisistä asioista muodostetaan yleisempiä käsitteitä, joten aineisto tiivistyy. Taulukossa 2 on esitetty esimerkkejä aineiston ryhmittelystä.
TAULUKKO 2. Esimerkkejä aineiston ryhmittelystä
PELKISTETTY ILMAUS

ALALUOKKA

Rauhallisen hetken hyödyntäminen

Ajankäyttö

Hitaampaa kuin puhelimella
Nopeuttaa käyttöä
Asiakkaan tavoittaminen helpottuu
Antaa aikaa hoidon suunnitteluun
Asiakas tietoisempi omasta tilastaan

Asiakaslähtöisyys

Uskoo asiakkaiden saavan luotettavaa
tietoa
Asiakas saa nopeampaa hoitoa
Asiakas saa hoito-ohjeita
Asiakkaan helppo käyttää
Tiedonanto palvelusta

Palvelusta tiedottaminen

Ohjausta palvelun piiriin
Harvat asiakkaat tietävät
Omaoloon ohjeistaminen
Asiakkaat kysyvät palvelusta
Analyysin viimeisenä vaiheena on aineiston abstrahointi eli käsitteellistäminen,
jossa tutkimuksen kannalta olennaisesta tiedosta muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Aineiston alkuperäisistä kielellisistä ilmauksista edetään teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin yhdistelemällä alaluokkia suurempiin kokonaisuuksiin
niin kauan kuin se aineiston puolesta on mahdollista. (Tuomi & Sarajärvi 2009,
111.) Kyselyssä saadut vastaukset osoittautuivat toivottua suppeammiksi. Tä-
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män takia aineiston analyysissä ei ollut mielekästä lähteä johtamaan alakäsitteistä enää ylempiä käsitteitä, vaan alakäsitteitä muodostivat samalla teoreettiset
käsitteet tutkittavasta ilmiöstä.
Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä käsitteiden yhdistelyllä saadaan vastaus
tutkimustehtäviin. Sisällönanalyysi perustuu ajatukseen, jossa päättelyn ja tulkinnan avulla edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä
tutkittavasta ilmiöstä. Teoriaa ja johtopäätöksiä vertaillaan koko tutkimusprosessin ajan alkuperäisaineistoon uutta teoriaa muodostettaessa. Tuloksissa estellään empiirisestä aineistosta muodostettu malli ja kuvaillaan luokittelujen pohjalta
muodostetut käsitteet tai kategoriat sisältöineen. Johtopäätöksissä tutkija pyrkii
ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä tutkittavien näkökulmasta analyysin kaikissa
vaiheissa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112-113.)
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET

5.1 Käyttöaste
Vastauslomakkeen kysymykset numero 1 ja 2 kartoittivat kokemuksia Omaolopalvelun käyttömäärästä työntekijän näkökulmasta. Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin: onko Omaolo-palvelua käytetty. Toinen kysymys tarkensi, kuinka
paljon Omaolo-palvelua on ollut osana päivittäistä työtä. Kaikki vastanneista eivät
kertoneet käyttävänsä Omaolo-palvelua työssään. Kolmella vastanneista ei ole
lainkaan kokemusta Omaolo-palvelun käytöstä päivittäisessä työssä, mutta se on
käytössä heidän työyksikössään. Neljällä vastanneista käyttö oli vähäistä ja lopuilla oli enemmän omakohtaista kokemusta palvelusta.
Vastauksista ilmeni, että Omaolo-palvelun käyttöasteessa on henkilöstökohtaisia
eroja. Eräs vastaajista kertoi käyttäneensä palvelua päivittäin aiemmassa työpaikassa, mutta työkohdetta vaihtaessaan käyttö on rajoittunut yhteen kertaan kuukaudessa. Vastaajan mukaan joissakin työyksiköissä palvelu on käytössä päivittäin, mutta sitä käyttämään on nimetty eri päiville vastuuhoitaja. Joissakin työyksiköissä lääkäri hoiti Omaolo-lomakkeiden tarkastelun.
”Olen työpaikan Omaolo-vastaava ja minulla on ollut kaksi Omaolo ajanvarausta”

5.2 Omaolo-palvelu käytännön työssä
Eräs käyttäjä kertoi palvelun nopeuttavan ja helpottavan vastaanottoa, sillä asiakas oli jo valmiiksi vastannut tärkeimpiin kysymyksiin. Vastaanotolla potilaan
asiaa pystyttiin käsittelemään silloin kun oli aikaa toisin kuin puhelimella, johon
on vastattava heti. Erään vastaajan mielestä palvelun käyttö oli kuitenkin hitaampaa kuin puhelimella. Asiakkaat tavoitettiin helpommin palvelun avulla eikä heihin
tarvinnut olla yhteydessä puhelimitse. Palvelu toi myös vaihtelevaa ja laajempaa
työnkuvaa. Joidenkin vastaajien mukaan palvelulla ei ollut vaikutusta käytännön
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työhön eikä Omaolo-palvelu näkynyt millään tavalla potilaskontakteissa. Vastaanotolla potilaille annettiin tietoa palvelusta ja sen käytöstä. Joillekin potilaille
palvelun käyttö oli jo tuttua, mutta useimmat eivät olleet kuulleetkaan palvelusta.
”Täytetyn Omaolo-lomakkeen pohjalta on helppoa pitää vastaanottoa,
kun siellä on kaikki kysymykset jo melkein kysyttynä.”

5.3 Omaolo-palvelun käytettävyys
Omaolo-palvelun käyttöönotossa on vastaajien kesken yhtäläisyyksiä. Vastaajat
olivat samaa mieltä siitä, että palvelun käytön aloitus oli hankalaa, mutta opittuna
helppo käyttää. Omaolo-palvelun yhtäläisyys sähköisen yhteydenottolomakkeen
kanssa nousi negatiiviseksi asiaksi. Eräs vastaajista piti Omaolo-palvelun käyttöönottoa turhauttavana, sillä sähköinen yhteydenottolomake ajaa saman asian.
Omaolo-palvelu on osoittautunut asiakkaan näkökulmasta helpoksi ja selkeäksi
käyttää. Lisäksi asiakas saa palvelusta hoito-ohjeita. Vastauslomaketta täyttäessä potilaat ovat saattaneet tulla tietoisemmaksi omasta terveydentilastaan,
joka on lisännyt potilaiden hoitomyönteisyyttä. Se antaa hoitajalle aikaa hoidon
suunnittelulle, joka mahdollistaa asiakkaalle nopeampaa ja laadukkaampaa hoitoa. Eräs vastaaja arveli potilaiden kokevan palvelun epämääräisenä. Myös kirjautumista ja kirjausta eri palveluihin koettiin hankalaksi.
”Potilas usein tietoisempi omista oireistaan. Lomakkeen täytön myötä
saattanut havahtua siihen, ettei hän olekaan niin sairas, kuin ennen lomakkeen täyttöä ajatteli. Hoitajan päätökset ottavat helpommin vastaan.”
Huonoja kokemuksia palvelun käytöstä ilmeni jonkin verran. Yleisimpänä puutteena koettiin palvelun toimimattomuus eri potilastietojärjestelmien, kuten Pegasoksen, kanssa. Potilaat oppivat myös käyttämään palvelua hyväkseen esimerkiksi antibioottihoidon saamiseksi. Eräs vastaaja koki, että palvelu ohjaa asiakasta päivystykseen turhankin herkästi, sekä ei-kiireelliset potilaat saavat ajan
nopeammin Omaolo-palvelun kautta kuin lääkärin lähetteellä ajan saaneet. Näin
Omaolo-palvelussa asioivat potilaat kiilaavat samoilla oireilla muiden potilaiden
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ohi. Yleinen oirekysely osana oirearviota koettiin työllistävänä, sillä potilaiden kirjaukset olivat usein epäselviä. Myös satunnaiset pilavastaukset koetaan harmillisina.
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6 POHDINTA

6.1 Johtopäätökset
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Omaolo-palvelun käyttöä terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta. Vastauksia toivottiin 15 tai enemmän. Niitä
saatiin kuitenkin 11. Vaikka vastauksia oli suunniteltua vähemmän, ne antoivat
riittävän kuvan Omaolo-palvelun toimivuudesta käytännön työssä. Yllättävää oli
se, että useilla vastaajista oli hyvin vähän kokemusta Omaolo-palvelusta. Tämä
vain alleviivaa sitä tosiasiaa, että Tampereen alueella palvelu on vielä hyvin niukalla käytöllä. Vastaukset olivat keskenään hyvin erilaisia, mutta samojakin asioita nousi esiin. Hyviä ja huonoja puolia löytyi palvelusta suunnilleen yhtä paljon.
Vastaajilla oli hyvin erilainen käsitys palvelun toiminnasta. Myös yllättäviä asioita
nousi esiin.
Monista vastauksista näkee, että vaikka Omaolo-palvelu on ollut käytössä jo jonkin aikaa, eivät asiakkaat ole sitä kovin hyvin löytäneet. Terveyskeskuksen
Omaolo-vastaavakin saattaa saada vain muutamia vastauksia viikossa. Useampi
vastaajista kuitenkin oli mainostanut potilailleen palvelun käyttöä vaikkei itse sitä
juuri työssään ollut käyttänyt. Mainostamista tarvitaan selvästi lisää. Terveyskeskuksen asiakkaista suurin osa kuuluu vanhempaan ikäluokkaan ja näin ollen verkossa täytettävä oirekysely tuntuu varmasti oudolta asialta. Vaikka Omaolo-palvelu on koettu helppokäyttöiseksi, on vanhemmille ikäluokille sen käyttöönotto
silti haasteellista. Jotta oirearvion pystyy lähettämään, täytyy palveluun kirjautua.
Tämä varmasti karsii osan mahdollisista iäkkäistä käyttäjistä pois. Happo (2020)
tukee ajatusta, että asiakkaat eivät ole vielä löytäneet sähköisiä terveyspalveluja.
Vaikka Hämeenlinna on edelläkävijä Omaolo-palvelun käytössä Suomessa, ei
kaupunki ole onnistunut purkamaan aamuisia terveyskeskus jonojaan. Arvion
mukaan joka kymmenes Hämeenlinnan kuntalainen on verkkoterveyspalveluja
käyttänyt. (Happo 2020.) Monet vastaajista olivat kuitenkin sitä mieltä, että käyttö
tulee tulevaisuudessa lisääntymään ihmisten tottuessa palveluun. Vielä on monia, jotka palvelusta eivät ole kuulleet.
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Käytännön työtä Omaolo-palvelu näyttää helpottavan. Sen pohjalta esimerkiksi
vastaanotto työtä on helpompi tehdä. Erityisesti virtsatietulehdusten hoitaminen
on monien mielestä helpottunut. Tämä johtunee oirekuvan selkeydestä ja siitä,
että intiiminä asiana virtsatietulehdukseen on helpompi lähteä hakemaan apua
sähköisellä lomakkeella. Joidenkin vastaajien mukaan virtsatietulehdusten hoito
oli ainoa, mihin Omaolo-palvelua edes käytettiin. Sama koskee myös kohtaa:
seksitautiepäily. Näiden kahden vaivan kohdalla Omaolo-palvelun oirekysely
näyttää palvelevan erittäin hyvin. Yleisesti ottaen Omaolo-palvelun oirearviopalvelu toimii hyvin. Poikkeuksena yleinen oirearvio kohta, joka monen vastaajan
mielestä sekoittaa epämääräisyydellään. Monet potilaat eivät osaa kuvailla oireitaan ja yleinen oirearvio kohta vie enemmän aikaa kuin säästää sitä. Vastaajat
olivat erimielisiä siitä, säästääkö palvelu hoitajan aikaa vai ei. Jotkin hoitajat kertoivat sen olevan nopeampaa, kuin puhelimessa asian hoitaminen. Myös päin
vastaisia kommentteja tuli. Tähän varmasti vaikuttaa työntekijän kokemus palvelun käytöstä. Palvelu mahdollisti työntekijän paremman ajankäytön, koska oirearvioon pystyi vastaamaan silloin kun oli aikaa. Piiroisen (2019) mukaan Omaolopalvelun tarkoituksena on juuri helpottaa työntekijöiden ajankäyttöä ja käytännön
työtä. Kokemuksien mukaan tässä on onnistuttu melko hyvin.
Monen vastaajan kokemuksista nousi harmitus siitä, että palvelu ei toimi potilastietojärjestelmän kanssa yhteistyössä, niin kuin esimerkiksi Omakanta arkisto.
Omaolo-palvelu koettiin irralliseksi palveluksi, joka saattoi vain sotkea kaikkien
muiden sähköisten toimintojen ohella hoitotyötä. Vastaajan kommentti: ”yksi tie
lisää Roomaan”, kuvastaa tätä ongelmaa mainiosti. Öbergin ym. (2018) mukaan
hoitajat kokevat stressiä uusista sähköistä palveluista, jotka päivittyvät jatkuvasti.
Myös muutamia väärinkäyttö tapauksia ilmeni. Jotkin potilaat esimerkiksi olivat
oppineet käyttämään järjestelmää hyväkseen ja joitakin pila yhteydenottoja tuli.
Kyseisiä ongelmia esiintyy varmasti missä palvelussa tahansa ja niitä on vaikea
välttää. Omaolo-palvelu ohjaa potilaan helposti soittamaan välittömästi hätänumeroon tai hakeutumaan päivystykseen. Tätä myös harmitteli eräs vastaaja.
Tämä on toisaalta odotettua. Tietokoneen algoritmilla ei ole varaa tehdä virhettä
arvioidessa potilaan vointia.
Monet vastaajista olivat sitä mieltä, että Omaolo-palvelu toimii potilaiden näkökulmasta hyvin. Potilaiden tieto vaivasta lisääntyy, kun heidät ohjataan Käypä
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hoito -suositusten sivuille. Myös hoitomyönteisyys näyttää lisääntyvän niiden
kohdalla, jotka palvelua ovat käyttäneet. Tämä johtunee siitä, että potilailla on
enemmän tietoa hoidosta ja he näin ollen uskovat hoitajaa paremmin. Potilas saa
myös nopeasti apua ongelmiinsa. Voidaan siis yleisesti ajatella, että Omaolo-palvelu on kätevä työkalu potilaiden näkökulmasta, mutta hoitohenkilökunnalle se
saattaa tuottaa haasteita. Omaolo-palvelun muista kohdista, suunnitelmat ja palveluarviot, ei tullut vastaajilta minkäänlaista mainintaa. Epäselväksi jäi, onko
niistä käytännön kokemuksia laisinkaan.

6.2 Eettisyys ja luotettavuus
Opinnäytetyön eettisyyttä pohdittaessa, voidaan käyttää tutkimusetiikan yleisiä
käsitteitä. Tämä tarkoittaa eettisesti vastuullisten ja oikeiden toimintatapojen noudattamista ja niiden edistämistä tutkimuksessa sekä tieteeseen kohdistuvien
loukkausten ja epärehellisyyden tunnistamista kaikilla tieteenaloilla. Jotta tutkimus olisi uskottava, tutkijoiden tulee käyttää hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimuksen uskottavuus on myös suoraan yhteydessä tutkijan tekemiin eettisiin ratkaisuihin. (Tuomi & Sarajärvi 2018.)
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012) on määritellyt hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluvan muun muassa seuraavia asioita: Tutkimuksessa tulee noudattaa tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja: rehellisyyttä, huolellisuuta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa, esittämisessä sekä tulosten arvioinnissa. Tutkimuksessa tulee soveltaa tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Lisäksi muiden tutkijoiden töihin tulee viitata asianmukaisella tavalla omassa työssään. Tutkimusta tehdessä tulee sille hankkia tutkimuslupa. Myös tutkijoiden oikeudet, vastuut ja velvollisuudet sekä aineistojen säilyttämistä ja käyttöoikeuksia
koskevat kysymykset tulee määritellä kaikkien osapuolten hyväksymällä tavalla.
Rahoituslähteet ja muut merkitykselliset sidonnaisuudet tutkimuksen suorittamisen kannalta ilmoitetaan tutkimukseen osallistuville ja raportoidaan tutkimuksen
tuloksia julkaistaessa. Tutkimusorganisaatiossa on noudatettava hyvää henkilöstö ja taloushallintoa ja huomioitava tietosuoja-asiat.
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Hyvät tieteelliset käytännöt tarjoavat hyvät lähtökohdat eettisesti kestävälle tutkimuksenteolle, joita opinnäytetyössä pyrittiin noudattamaan. Opinnäytetyössä
käytettiin Tampereen ammattikorkeakoulun kirjallisen raportoinnin ohjetta, joka
ohjeistaa muun muassa tulosten huolelliseen raportointiin. Lähteiksi etsittiin tutkittua tietoa digitaalisista terveyspalveluista. Lähteenä käytettiin myös Omaolon
käsikirjaa, joka on Omaolo-palvelun kehittäjän eli SoteDigi Oy:n laatima. Lähteiksi pyrittiin valitsemaan mahdollisimman tuoreita alle 10 vuotta vanhoja lähteitä. Osa lähteistä oli vanhempia, mutta silti päteviä niiden käyttötarkoitus huomioiden. Myös opinnäytetyön tutkimusluvasta huolehdittiin. Luvan myöntäjänä
toimi Tampereen kaupungin lupapalvelut.
Eettisyyden pohdinnoissa korostuu terveysalalla painotettu tietosuojan merkitys
osana potilaan hoitoa, joka on yksi tärkeimmistä myös opinnäytetyön teossa huomioitavista asioista. EU:n yleinen tietosuoja-asetuksessa (GDPR, 2016/679) säädetään muun muassa organisaatioiden tekemästä henkilötietojen käsittelystä
EU:n alueella. Henkilötietojen käsittelyyn on oltava perusteltava syy, esimerkiksi
henkilön suostumuksen tai henkilön elintärkeiden etujen suojelu. (Sinun Eurooppasi, 2019.) Aineistonkeruumenetelmänä toimivassa kyselyssä ei kysytty vastaajien henkilötietoja eli kyselyyn sai vastata anonyymisti. Kyselyn tuloksena muodostuneita tietoja ei luovutettu eteenpäin ulkopuolisille, vaan ne jäivät pelkästään
opinnäytetyön tekijöiden käyttöön työn tekemisen ajaksi. Tämän jälkeen vastaukset hävitettiin tietosuojajätteenä. Lisäksi tutkittavilta pyydettiin suostumus tutkimukseen osallistumisesta saateviestin muodossa.
Tuomi & Sarajärvi (2018) luettelevat kirjassaan laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteerejä. Näitä ovat uskottavuus, vastaavuus, siirrettävyys, luotettavuus, tutkimustilanteen arviointi, varmuus, riippuvuus ja vakiintuneisuus. Uskottavuus on märitelty luotettavuudeksi, jonka osia ovat muun muassa sovellettavuus, pysyvyys ja neutraalisuus. Vastaavuudessa on kyse siitä, vastaavatko tutkijan tuottamat rekonstruktiot tutkittavien todellisuudesta alkuperäistä konstruktiota. (Tuomi & Saarijärvi 2018, taulukko 20.)
Vastaavuuden toteutumiseen kiinnitettiin huomiota varsinkin aineiston analyysissa. Kyselyn vastauksien sanamuotoja ei muutettu liikaa alkuperäisestä muo-
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dosta, jotta vastaajien mielipiteet välittyivät tarkoituksenmukaisesti. Opinnäytetyön uskottavuus näkyy neutraalina sävynä. Opinnäytetyön tekijöiden mielipiteet
palvelusta eivät ole vaikuttaneet esimerkiksi saatuihin tuloksiin. Opinnäytetyön
tulosten sovellettavuuteen vaikuttaa valitettavasti kyselyn vastausten suppeus ja
vastausten vähäinen määrä. Kyselyyn vastasi myös henkilöitä, joilla ei ollut omakohtaista kokemusta palvelun käytöstä. Täten tulokset jäivät toivottua suppeammiksi. Tästä huolimatta tulokset tarjosivat vastauksia asetettuihin opinnäytetyön
tehtäviin. Tulokset ovat sovellettavissa käytännön työhön ja tarjoavat esimerkiksi
käyttökelpoisia ehdotuksia Omaolo-palvelun kehittämiseen.

6.3 Kehittäminen ja tutkimusehdotukset
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä kokemuksia nimenomaan hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Tässä onnistuttiin kohtalaisen hyvin. Kokemuksia olisi ollut kuitenkin hyvä kysyä esimerkiksi Omaolo-palvelun oirearvioiden kanssa työskenteleviltä lääkäreiltä. Heillä olisi varmasti ollut mielenkiintoista kerrottavaa palvelun käytöstä. Tampereen alueella Omaolo-palvelun käyttö on sen verran niukkaa, että olisi ollut hedelmällisempää jakaa kyselylomaketta esimerkiksi koko Pirkanmaan alueelle. Syrjemmässä asuvien ihmisten Omaolo-palvelun käyttäminen
saattaisi olla runsaampaa, sillä heillä on lähimpään terveysasemaan huomattavasti pidempi matka. Pidempi matka terveysasemalle lisännee Omaolo-palvelun
käytön houkuttelevuutta.
Kyselylomake oli hyvä tapa kysyä vastauksia matalalla kynnyksellä. Aika arvio
lomakkeen täyttämiseen meni kuitenkin pieleen. Lomakkeen täyttämiseen arvioitiin meneväksi noin 15 minuuttia, kun todellisuudessa siihen meni keskimäärin
viisi minuuttia. Saateviestiin parempi arvio vastausajasta olisi saattanut lisätä
vastausaktiivisuutta. Saateviestissä olisi voinut selkeämmin mainita, että haemme vastauksia Omaolo-palvelua työssään käyttäneiltä työntekijöiltä. Kyselyyn
vastasi muutama henkilö, joka ei ollut koskaan palvelua työssään käyttänyt. Toisaalta heiltäkin tuli joitain kokemuksia kuulopuheiden perusteella. Kyselylomake
olisi voinut myös kartoittaa paremmin, minkälaisia työtehtäviä vastaajan työnkuvaan kuuluu Omaolo-palvelun käytön lisäksi. Olisi ollut erittäin kiinnostavaa tietää, missä Omaolo-palvelu on ollut aktiivisessa käytössä ja missä ei. Toisaalta

28
tämä saattaisi loukata yksityisyyden suojaa. Lomakkeella saatiin kuitenkin hyvin
kerättyä Omaolo-palvelun hyviä ja huonoja puolia.
Jatkotutkimuksena voisi tutkia Omaolo-palvelun käytettävyyttä potilaan näkökulmasta. Voisi myös kerätä laajemman otannan ja lähettää kyselomaketta myös
maaseutukuntiin. Näin saataisiin tietoa verrattua tähän työhön, joka käsitteli Tampereen kaupungin kokemuksia. Tärkeää olisi saada tietoa siitä, ketkä Omaolopalvelua eniten käyttävät. Ovatko esimerkiksi vanhemmat ikäluokat löytäneet palvelun.
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LIITTEET

Liite 1. Kyselyn saateviesti

Hei!
Olemme tekemässä opinnäytetyötämme aiheesta "Kokemuksia Omaolo-palvelusta". Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä laadullinen tutkimus Omaolon käytöstä ammattilaisten näkökulmasta. Olemme kiinnostuneita teidän kokemuksistanne Omaolo-palvelun kanssa.
Tämä kysely sisältää seitsemän kysymystä koskien Omaolo-palvelua. Kysymyksiin vastataan avoimesti. Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 15 minuuttia.
Kyselyyn vastaaminen ei vaadi tunnistautumista, joten vastaajaa ei voida tunnistaa missään vaiheessa. Vastaukset analysoidaan sisällönanalyysillä. Opinnäytetyö laaditaan ja suoritetaan myös eettisiä periaatteita noudattaen ja sen
tehtävänä on toimia neutraalina tutkimuksena Omaolo-palvelun käytöstä.
Tälle tutkimukselle on haettu lupa Tampereen kaupungilta.
Kiitos, että käytätte aikaanne kyselyyn vastaamiseen!
Tuomas Pynnönen, Kalle Rantala ja Rene Räsänen.
Sairaanhoitajan koulutus.
Tampereen ammattikorkeakoulu.
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Liite 2. Kyselylomakkeen runko

1. Oletko käyttänyt Omaolo-palvelua työssäsi?
2. Kuinka paljon Omaolo-palvelu on osana päivittäistä työtänne?
3. Miten Omaolo-palvelun käyttäminen on vaikuttanut käytännön työhön?
4. Miten Omaolo-palvelu on näkynyt potilaskontaktissa?
5. Miten koit Omaolo-palvelun käyttöönoton ensimmäistä kertaa? Oliko se
haastavaa, vai sujuvaa?
6. Mikä Omaolo palvelussa on erityisen toimivaa?
7. Mikä Omaolo-palvelussa on osoittautunut huonoksi tai negatiiviseksi
puoleksi?
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Liite 3. Poster

