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Videovälitteiset hoitomenetelmät on arvioitu kustannustehokkaaksi ja toimivaksi palvelumuo-
doksi terveydenhuollossa. Käyttöönotto ja käyttöön vakiinnuttaminen on kuitenkin huomattu 
toistuvasti hitaaksi ja yksi ydinkysymyksistä on ollut ymmärtää miksi osa hankkeista onnistuu 
ja osa ei. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa videovastaanottojen käyttöönottoon vai-
kuttaneita edistäviä ja hidastavia tekijöitä. Tavoitteena oli koota tietoa käyttöönottoproses-
seista, ja niihin vaikuttavista tekijöistä terveydenhuollon ammattilaisten ja aiheesta kiinnos-
tuneiden käytettäväksi.   
 
Tiedonhaku tehtiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keinoin neljästä tietokannasta. Käsi-
teltäväksi valikoitui 13 tutkimusta. Tutkimusmateriaali analysoitiin aineistolähtöisellä sisäl-
lönanalyysilla. Kirjallisuuskatsaus osoitti, että videovälitteisten hoitomenetelmien käyttöön-
otto on dynaaminen teknologian, organisaatioiden ja ihmisten välinen prosessi. Videoteknolo-
gian käyttöönotto organisaatiossa muuttaa aiempia työprosesseja ja organisaation toiminta-
malleja. Keskeisiä prosessiin vaikuttavia tekijöitä ovat teknologian soveltuvuus käyttöympäris-
töön ja käyttötarkoitukseen, koettu hyöty ja organisaation muutosvalmius.  
 
Menestyäkseen videomenetelmien tulee tehostaa nykyistä hoitoa ja parantaa hoidon laatua. 
Teknologian tulee luonnollisesti olla toimivaa ja yhteensopivaa olemassa olevien rakenteiden 
kanssa. Koettu hyöty vaikuttaa asenteisiin ja halukkuuteen käyttää videovälitteisiä hoitome-
netelmiä. Epävarmuus kustannushyödyistä vaikuttaa organisaatioiden halukkuuteen omaksua 
uusia toimintamuotoja.  
  
Opinnäytetyön otoksen perusteella samankaltaisia haasteita videoteknologiahankkeissa on 
kohdattu eri puolilla maailmaa. Tulokset eivät kuitenkaan ole yleistettävissä, koska toimin-
taympäristöllä on vaikutusta käyttöönottoprosesseihin. Tästä syystä vastaavia kartoituksia 
kannattaa tehdä organisaatiokohtaisesti ennen käyttöönoton aloittamista. Opinnäytetyö voi 
lisätä terveydenhuollon ammattihenkilöiden tietoa siitä, minkälainen videoteknologian integ-
rointiprosessi on ja mitä tarvitaan onnistuneeseen käyttöönottoon. Opinnäytetyö on ajankoh-
taisena aiheena myös kuvaus hoitotyön tulevaisuudennäkymistä.    
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Delivering healthcare by videoconferencing has been estimated as cost effective and func-
tional care solutions. Healthcare service producers have, however, repeatedly failed to main-
tain videoconferencing as an established service. The core question has been to understand 
why some projects success and others do not. The aim of this thesis was to survey the success 
factors and barriers influencing the implementation of videoconferencing in healthcare in or-
der to provide general information for health care professionals on implementation processes 
and the factors affecting them. 
 
The data was collected by a systematic literature review in four databases. Thirteen studies 
were analysed by an inductive content analysis. The review showed that the implementation 
process of videoconferencing systems is a dynamic process involving technology, people and 
organizations. It changes the former working processes and operational models. The key fac-
tors influencing the implementation success are the suitability of technology in the duties and 
working processes, perceived usefulness and the organization's readiness for change. 
 
In order to success videoconferencing should improve the work performance and the quality 
of care. The technology used should certainly be workable, reliable and compatible with ex-
isting networks. Perceived usefulness has an effect on attitudes towards the new technology 
and the willingness to use it. Uncertainty about the estimated costs and benefits impacts on 
organizations' willingness to embrace new forms of care.  
 
According to the results of the thesis similar challenges in video technology projects have 
been encountered worldwide. The results cannot be generalized as the working environment 
affects the implementation processes, and a specific survey should be conducted in each or-
ganization before implementing new technology. This thesis contributes to the knowledge of 
integrating videoconferencing in healthcare setting by highlighting the key factors influencing 
the implementation processes. In addition, the study also covers topical issues and gives a 
sight for nursing in the future. 
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1 Johdanto 

 

Terveysala on maailman nopeimmin kasvavia ja uudistuvia toimialoja. Terveydenhuollon toi-

mintaympäristö on muuttunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana lisääntyvästi sähköi-

sesti tuotettujen palveluiden verkostoksi myös Suomessa. Kansallinen strategia (Sosiaali- ja 

terveysministeriö) informaatioteknologian integroimisesta osaksi terveydenhuollon palvelu-

verkostoa tukee muutosta, jonka tavoitteena on luoda koko väestön tavoittava saumaton, 

monialainen terveystietojärjestelmä. Järjestelmään kuuluvat sähköiset potilastietorekisterit, 

kirjallinen ja kuvallinen sähköinen tiedonsiirto, käyttäjille tarkoitetut omahoitojärjestelmät 

ja teknologisten sovellusten integroiminen osaksi palveluverkostoa. Uudistus tavoittelee kat-

tavan ja korkean yksityisyyden suojan säilyttävän, laadukkaan terveyspalvelujärjestelmän 

kehittämistä. (Hyppönen ym. 2013, 25.) 

 

Sähköisen palveluverkoston kehittäminen on yhteiskunnalle mittava ja pitkäkestoinen inves-

tointi, mutta sen erilaisten terveys-, talous-, ja ilmastovaikutteisten kustannushyötyjen on 

alustavasti kansainvälisesti arvioitu olevan merkittäviä. Useilla valtioilla, Suomi mukaan luki-

en, on osana terveyspoliittisia strategioitaan suunnitelma sähköisten palveluiden integroimi-

sesta osaksi olemassa olevia terveyspalvelujärjestelmiä. (Bates ym. 2008, 446 - 453; Holmner, 

Ebi, Lazuardi & Nilsson 2014; Hyppönen ym. 2013, 25.)  

 

Suomen terveyspolitiikan ensisijaisia tavoitteita ovat terveyden edistäminen ja sairauksien 

ehkäisy. Terveyspalveluiden tuottamisessa pyritään aina myös laadukkuuteen, tasa-arvoon  

ja asiakaslähtöisyyteen. Kustannustehokkaiden palveluiden kehittämisen ja käyttöönoton 

merkitys korostuu ikääntyneiden osuuden lisääntyessä ja taloudellisen taantumavaiheen aika-

na, kun julkisin varoin rahoitettujen terveyspalveluiden käyttö-hyötysuhteita pyritään opti-

moimaan. Sähköisten etähoitopalveluiden on arvioitu olevan kustannustehokkaita ja lisäävän 

tasa-arvoa terveyspalveluiden saatavuudessa mahdollistaessaan palvelun tuottamisen myös 

potilaille, joille perinteisin keinoin tarjotut palvelut ovat vaikeasti tavoitettavissa. (Hyppönen 

ym. 2013.) 

 

Yksi terveysteknologian osa-alue, jota tässä opinnäytetyössä tarkastellaan lähemmin, ovat 

videoteknologiaa hyödyntävät terveyspalvelun tuottajien ja käyttäjien väliset etähoitopalve-

lut. Palvelut ovat saaneet hyvää palautetta sekä palvelun tuottajien että käyttäjien taholta. 

Merkittävässä käytössä niitä ei tällä hetkellä ole.  

 

Videovastaanottoja käytetään esimerkiksi kotihoidossa, puheterapiassa, iho- ja allergiasaira-

uksien hoidossa, haavanhoidon apuvälineenä, kuntoutuksessa, fysioterapiassa, ortopediassa 
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sekä psykiatrin tai psykologin palveluissa. Etädiagnostiikka toimii laajasti eri alojen lääkärei-

den konsultointivälineenä.  

 

Laurea-ammattikorkeakoulu on hankkeissaan osaltaan edistänyt suomalaisten terveysteknolo-

giatuottajien liiketoiminnan ja palvelun kehittämistä ja toteuttanut mm. ikääntyneille suun-

nattua videovälitteistä Hyvinvointi TV® toimintaa useissa hankkeissa. Näitä ovat Turvallinen 

Koti–hanke, Coping at home 1 ja 2, sekä KOTIIN–hanke. (Lehto & Leskelä 2011, 9.) Opinnäyte-

työn idea sai alkunsa Laurean mHealth booster terveysteknologia-hankkeen aikana, mutta 

toteutettiin itsenäisesti. Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa videovastaanottojen käyt-

töönottoon vaikuttaneita edistäviä ja hidastavia tekijöitä ja tavoitteena koota tietoa video-

teknologian käyttöönottoprosesseista ja niihin vaikuttavista tekijöistä terveydenhuollon am-

mattilaisten ja aiheesta kiinnostuneiden käytettäväksi. Avainkäsitteinä ovat videoteknologia, 

teknologian käyttöönotto ja käyttöönottoon vaikuttavat tekijät. 

 

2 Etäterveydenhuolto ja terveysteknologia 

 

Etäterveydenhuolto tarkoittaa maantieteellisesti etäälle tuotettavia terveyspalveluita tekno-

logiaa hyödyntäen (Wade, Elliot & Hiller 2014, 682). Terveysteknologialla tarkoitetaan diag-

nostiikassa, sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja seurannassa sekä viestinnässä käytet-

täviä laitteita, järjestelmiä, ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Kansainvälinen termi eHealth 

eli eTerveys sisältää sekä paikallisesti että etäältä käsin sähköisin menetelmin tuotetut ter-

veydenhoitomuodot ja palvelut. (Hyppönen ym. 2013, 9; Työ- ja elinkeinoministeriö 2014, 

21.) Opinnäytetyössä tarkastellaan vain videovälitteisiä terveysteknologiapalveluita. Videovä-

litteiset palvelut ovat osa etäterveydenhuollon toimintamenetelmiä.  

 

2.1 Videovälitteiset etähoitomenetelmät 

 

Videovälitteisiä hoitomenetelmiä on ryhdytty käyttämään terveydenhuollossa enemmän vasta 

viimeisen kymmenen vuoden aikana. Videolaitteisto mahdollistaa reaaliaikaisen näkö- ja kes-

kusteluyhteyden keskustelijoiden välillä. Käyttökohteita ovat etävastaanotot, konsultaatiot, 

neuvottelut, luennot ja koulutukset. Videolaitteisiin voidaan yhdistää esimerkiksi röntgenfil-

mien ja muiden dokumenttien näyttämiseen tarkoitettu dokumenttikamera, tai ultraäänilait-

teen tuottamaa kuvaa. Tiedonsiirtoon käytetään joko tietoverkkoa (TCP/IP) tai digitaalista 

puhelinliittymää (ISDN). Tiedonsiirtonopeus sekä kuvan laatu vaihtelevat käytettävissä olevien 

linjojen määrästä riippuen. Terveydenhuollon sovelluksissa hyvälaatuinen kuva ja äänen häi-

riötön välittyminen ovat tärkeitä. Videoteknologian avulla monet terveydenhuollon toiminnot 

voidaan hoitaa entistä vaivattomammin, mutta aitoa läsnäoloa se ei korvaa. (Mäkelä 2006, 

103 - 115.) 
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Terveydenhuollon ammattilaisten ja kansalaisten välinen henkilökohtainen viestintä on Suo-

messa vielä melko varhaisessa kehitysvaiheessa. Terveyskeskuksista noin 19 % käyttää lääkä-

rin, sairaanhoitajan ja potilaan välisissä neuvotteluissa videoteknologiaa. Määrä ei ole juuri-

kaan muuttunut vuodesta 2007. Videovälitteisten menetelmien käyttö on pysynyt melko 

muuttumattomana, 13 %: ssa myös yksityissektorilla. ( Hyppönen ym. 2013, 52, 69,107.) Yksin 

potilaan ja lääkärin väliseen tapaamiseen ei vielä vuonna 2011 ollut vakiintuneita palveluita 

saatavilla. Tällä hetkellä potilaan ja lääkärin välistä videovastaanottopalvelua ylläpitää esi-

merkiksi MeeDoc Labs Oy. Videovastaanottohanke on Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlara-

hasto), YTHS:n (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö) ja MeeDocin yhteistyöhanke (YTHS, 

2014.) 

 

2.2 Terveysteknologia Suomessa 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö laati vuonna 1996 ensimmäisen kansallisen strategian informaa-

tioteknologian jalkauttamisesta sosiaali- ja terveysalalle. Suunnitelmalla tavoiteltiin vaikutta-

vampia, kustannustehokkaampia, laadukkaampia ja paremmin saatavilla olevia terveyden-

huoltopalveluita. Saumattomat digitaaliset palvelut oli tarkoitus integroida sosiaalipalvelui-

hin, perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Vuonna 1998 strategiaa uudistettiin ja 

tavoitteeksi asetettiin sähköisten potilastietojärjestelmien käyttöönotto koko maan kattavasti 

kaikilla terveydenhuollon tasoilla. Uusi teknologia oli tarkoitus integroida osaksi olemassa ole-

via tietojenkäsittelyjärjestelmiä varmistaen korkean turvallisuustason ja yksityisyydensuojan 

säilyminen ja suunnitelman toimeenpanosta säädettiin laki (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 

saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta 811/2000). (Hyppönen ym. 

2013,25.) 

 

Sama suunnitelma on yhä ajankohtainen. Strategian toimeenpanon jälkeen terveysteknologian 

integroimiseksi osaksi kansallista terveysjärjestelmää on tehty useita suunnitelmia ja yrityk-

siä. Tänä aikana teknologisten ratkaisujen vaatima arkkitehtuuri on saanut selkeyttä. Merkit-

tävänä uudistuksena sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän johdolla saatiin käyttöön säh-

köiset potilastietojärjestelmät vuonna 2007, nämäkin lain velvoittamana (Laki sosiaali- ja ter-

veydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007). Samoihin aikoihin otettiin 

käyttöön sähköiset reseptit ja potilasarkistot, jotka tällä hetkellä yhdistää vuonna 2014 käyt-

töön otettu kansallinen KanTa -järjestelmä. (Hyppönen ym. 2013, 26 - 27.)  

 

Monet tavoitteet ovat toteutuneet, mutta työ jatkuu vielä. Sosiaalialan tietoteknologiahanke 

Tikesos pyrkii saattamaan kansallisen sosiaalipalvelujärjestelmän käyttöön vuoteen 2016 

mennessä. Lakiuudistukset järjestelmän käyttöönoton mahdollistamiseksi aloitettiin vuonna 

2013. Strateginen vastuu lainsäädännöstä, infrastruktuurista, rahoituksesta ja suunnittelusta 

kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Valtakunnallisen sähköisen terveydenhuollon kasvu-
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strategian toimeenpanosta ja kehittämisestä vastaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. (Hyp-

pönen ym. 2013, 28.) 

 

Suomessa on ollut useita sähköisten terveysteknologiapalveluiden käyttöönottoa ajavia pro-

jekteja, joiden rahoittajina ovat toimineet mm. Sosiaali- ja terveysministeriö, TEKES, EU ja 

Sitra. Tällä hetkellä hallituksen kärkihankkeena on sähköisen asioinnin ja demokratian vauh-

dittamisohjelma SADe. Projekteista on noussut esiin useita esimerkiksi rahoituksen ohjaami-

seen ja lainsäädännön uudistamiseen liittyviä kehittämishaasteita. Myös yhteisen sähköisen 

palvelualustan kehittämisen on katsottu olevan tärkeää edistymisen kannalta. 

(Hyppönen ym. 69 - 70; Valtiovarainministeriö 2015.) 

 

Vastaavasti sähköisiä terveydenhuoltopalveluita kehitetään maailmanlaajuisesti (WHO 2015). 

Terveysteknologia on etähoidon kehittämisen saralla lisääntyvä trendi, ja etäterveydenhuol-

lon palveluita on kehitetty ahkerasti vastaamaan paikallisiin terveydenhuollon tarpeisiin eri-

tyisesti maantieteellisesti syrjäisemmillä alueilla. Monet yritykset sen valtavirtaistamiseksi 

ovat kuitenkin jääneet yhä kokeiluasteelle, joten yksi ydin kysymyksistä on ymmärtää, miksi 

osa teknologiahankkeista onnistuu ja osa ei. (Chen, Cheng & Khanjan 2013; Pesola 2013, 1.) 

 

2.3 Videovälitteisten etähoitomenetelmien merkitys hoitotyössä  

 

Videoteknologian käyttöä on kokeiltu useissa erilaisissa ympäristöissä. Esimerkiksi osa kotihoi-

don käynneistä on korvattu videovälitteisellä potilaan ja sairaanhoitajan välisellä tapaamisel-

la. Puhe- ja psykoterapiassa videoteknologiaa on hyödynnetty ahkerasti. Lisäksi se on toiminut 

mm. iho- ja allergiasairauksien hoidossa, haavanhoidon apuvälineenä, kuntoutuksessa, fy-

sioterapiassa, ortopediassa sekä psykiatrin tai psykologin palveluissa. Videoteknologiaa on 

käytetty niin kaupunkien kuin maiden rajat ylittävissä erikoislääkäreiden konsultaatioissa sekä 

terveydenhuollon henkilöstön koulutus- ja kokousmenetelmänä. Timosen (2004) väitöstutki-

muksen mukaan etävastaanotolla voitiin hoitaa jopa kolme neljäsosaa perusterveydenhuollon 

potilaista, mutta kokeiltu etävastaanottotoiminta oli ilman organisatorisia ja toiminnallisia 

muutoksia 30 % kalliimpaa kuin tavanomainen vastaanottotoiminta. Ovatko videoteknologian 

lupaamat kustannushyödyt siis odotustensa mukaisia? 

 

Kustannushyödyistä on tehty useita arvioita ja tutkimuksia, mutta niitä on kritisoitu kliinisen 

näytön vähyydestä, ristiriitaisuudesta ja kustannusarvioiden epävarmuudesta. Vakuuttavat 

tutkimukset terveysteknologian vaikuttavuudesta ovat vähäisiä, eikä niiden perusteella suosi-

tella tehtäväksi esimerkiksi julkisia investointeja. Hyödyt vaihtelevat käyttöympäristöstä ja 

potilasryhmästä riippuen. Rutiinikäytössä terveydenhoitopalveluissa etähoitomenetelmien on 

arvioitu olevan kaiken kaikkiaan menestyksekäs investointi. (Armfield, Edirippulige, Bradford 

& Smith 2014; Francke, Mistiaen & Peeters 2011.)  
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Etäpalveluiden uskotaan olevan potentiaalinen strateginen ratkaisu kaventamaan maantie-

teellisten tekijöiden aiheuttamia eroja palvelunsaannissa, erityisesti kaukana, esimerkiksi 

maaseudulla asuville asiakkaille ja niille, joille liikkuminen paikasta toiseen saattaa olla haas-

teellista. Maaseuduilla palveluita tarjotaan vähemmän erilaisista resurssisyistä. Liikkumista 

hankaloittavia tekijöitä saattavat olla myös sääolosuhteet, matkakustannukset tai terveyden-

tila. Ikääntyminen sinällään lisää terveyspalveluiden tarvetta ja vaikeuttaa liikkumista. Useis-

sa maissa juuri ikääntyneiden määrän runsas kasvu aiheuttaa haasteita asiakkaat tavoittavien 

terveyspalveluiden tuottamiselle. Ikääntyneiden lisäksi myös vankien tavoitettavuus saattaisi 

olla helpompaa ja nopeampaa videovastaanottojen välityksellä. (Bates ym. 2008, 446 - 553; 

Cramer, Englund & Prinze 2008; Dampier, Sevean, Spadoni, Strickland & Pilatzke 2008.) 

 

Muina etuinaan etähoito mahdollistaa esimerkiksi sydänpotilaiden kotikuntoutuksen ja lyhen-

tää sairaalassaoloaikoja. Kotona tapahtuvalla kuntoutumisella saattaa olla vaikutuksia pa-

ranemisnopeuteen tai mielialaan. Etävastaanotto säästää aikaa, mikä joissain tapauksissa 

mahdollistaa myös tiheämmät lääkärin tapaamiset ja saattaa lisätä hoitoon motivoitumista. 

Käyttäjäkokemukset videovälitteisistä etähoitopalveluista ovat olleet kaiken kaikkiaan positii-

visia. Käyttömahdollisuudet ulottuvat kliinisestä työstä myös hallinnon ja koulutuksen käyttö-

tarkoituksia palvelemaan. (Currel, Urquhart, Lewis & Wainwright 2010; Vuononvirta 2011, 

30.) 

 

Videoteknologian käytöllä on arvioitu olevan myös edullisia ympäristövaikutuksia, koska ter-

veydenhuollon henkilöstön sekä asiakkaiden liikkuminen paikasta toiseen tuottaa merkittävän 

määrän hiilidioksidipäästöjä. Videovastaanoton energiankulutus ja siitä aiheutuneet päästöt 

havaittiin huomattavasti pienemmiksi kuin perinteisin menetelmin toteutettujen vastaanotto-

toimintojen. Hyöty korostuu alueilla joissa matkat terveydenhuoltoon ovat pitkiä. (Holmner 

ym. 2014.) 

 

Nykyisessä määrin käytettynä etäteknologian positiiviset vaikutukset hiilidioksidipäästöihin 

eivät ole vielä mittavia, mutta laajemmin käyttöönotettuna ilmastohyöty olisi tutkijoiden 

mukaan merkittävä. Lisäksi seurauksena ovat vaikutukset ilmanlaatuun ja matkustamisesta 

säästyvä aika. (Holmner ym. 2014.)  

 

2.4 Terveysteknologian käyttöönoton tutkiminen 

 

Terveysteknologian, mm. videoteknologian käyttöönottoa on tutkittu maailmanlaajuisesti, 

mutta sopivista tutkimusmetodeista ei ole yksimielisyyttä. Monissa tutkimuksissa aihetta on 

lähestytty muutosta tutkivien teorioiden ja yhdistettyjen tutkimusmenetelmien avulla. Trian-
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gulaatiolla on pyritty ymmärtämään käyttöönottoprosesseja kokonaisvaltaisesti (O’Cathain 

2013, 577, 581.)  

 

Usein käytettyjä teorioita ovat muutosta kuvaavat ja ennustavat teoriat (Vuononvirta 2011, 

26). Rogersin (1995, 2003) tunnettu innovaatioiden leviämistä havainnollistava DIT (Diffusion 

of innovations) ja Davisin (1989) TAM (technology acceptance model) kuvaavat yksilön, ympä-

ristön ja teknologian vuorovaikutteisia prosesseja. TAM -mallissa oletetun hyödyn ja käytön 

vaivattomuuden ajatellaan olevan ensisijaisia asenteisiin ja teknologian käyttöönottoon vai-

kuttavia tekijöitä. (Vuononvirta 2011, 27.) Rogersin teoriassa päätös käyttöönotosta syntyy 

viisivaiheisen prosessin kautta. Jokaisessa vaiheessa on erilaisia päätöksentekoon vaikuttavia 

tekijöitä, joiden tulisi tukea teknologian käyttöön hyväksymiseen johtavia tarpeita. Innovaa-

tion tulee olla laajalti hyväksytty, että se vakiintuu käyttöön.  

 

Kuvio 1 TAM 1. (Davis 1989). 

 

Laajempi käyttöönottoa kuvaileva teoria on UTAUT (Unified theory of acceptance and use of 

technology, Venkatesh ym. 2003), joka yhdistää kaksi edellistä teoreettista mallia ja TPB:n 

(Theory of planned behavior). Sen avulla on mahdollista huomioida teknologian käyttöönot-

toon vaikuttavia avainmuuttujia kuten vaivannäköodotuksia, suoritusodotuksia, sosiaalisia 

vaikutuksia ja edistäviä tekijöitä. Teknologian soveltuvuutta toimintaympäristöön, tehtäviin 

ja käyttäjille voidaan tutkia FITT -mallin (Fit between individuals, task and technology) avul-

la. (Vuononvirta 2011, 28.) 

 

Edellä listatuissa malleissa muuttujina kuvataan toimeenpanoympäristöä, teknologian ominai-

suuksia ja soveltuvuutta, sosiaalista ympäristöä, käyttäjien ominaisuuksia ja asenteita. Useis-

sa malleissa oletetaan koetun hyödyn olevan käyttöönoton kannalta merkittävää. (Vuononvir-

ta 2011, 29.) 

 

Teknologia tulee markkinoille osittain tieteen työntämänä kun uusille keksinnöille halutaan 

löytää käyttöä. Myös kysyntä vaikuttaa innovaatioiden kehitykseen ja menestykseen. Tutki-

muksissa on yritetty ymmärtää teknologian ja kohdeyhteisön vuorovaikutteista dynamiikkaa. 
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Teknologia saattaa käyttöönoton yhteydessä muovata ympäristöään, esimerkiksi muuttamalla 

jonkin ammattiryhmän toimenkuvaa ja roolia. Jos muutos on edullinen, se hyväksytään. Myös 

suunniteltu käyttötarkoitus saattaa muuttua, jos teknologian havaitaan sopivan paremmin 

alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poikkeavaan käyttöön. (Moreira 2013, 663 - 667.) 

 

Teknologia harvoin sopii käyttöympäristöihin sellaisenaan. Onnistunut käyttöönotto on käyttä-

jien ja teknologian välinen dynaaminen sopeutumisprosessi, joka vaatii käyttäjältä työtä ja 

toisaalta teknologialta ”kykyä sopeutua”. Teknologia ei sinällään muotoudu, mutta muokkaa 

ympäristön toimintaa. (Moreira 2013, 663 - 667.) 

 

Terveysteknologia-alan tutkimus ja kehitystoiminta on yleensä kallista ja hidasta. Tuotteiden 

valtavirtaistaminen vie aikaa ja alalla on paljon kilpailua (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014, 

21). Videoteknologian hitaan käyttöönoton syiksi on arvioitu riittämätöntä rahoitusta ja vai-

keutta saada terveydenhuollon organisaatioita muuttamaan vanhoja työtapoja ja uudelleen 

organisoimaan hoidon tuottamistapoja. (Grigsby ym. 2007, 646.) 

 

Teknologia on kuitenkin kehittynyt ja halventunut ja sitä on käytetty ainutlaatuisissa ja ää-

rimmäisissäkin olosuhteissa. Aiheesta julkaistujen tutkimusten laatu on myös parantunut ja 

päättäjillä on todenmukaisempaa tietoa siitä, kuinka teknologiaa tulisi suunnitella ja käyttää. 

Kaikesta huolimatta, leviämisen vauhti on alittanut sitä toivovien odotukset. (Whitten ym. 

2002, 80.)  

 

3 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa videovastaanottojen käyttöönottoon vaikuttaneita 

edistäviä ja hidastavia tekijöitä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keinoin. Tutkimuksen 

kohteena ovat terveyden eri toimialoilla käytetyt videovälitteiset vastaanotot. Asiakasryh-

mää, toimintaympäristöä eikä maita ole rajattu. Opinnäytetyössä ei tutkita potilastietojärjes-

telmiä ja niiden liitännäissovelluksia, monitorointilaitteita, itsehoitolaitteita tai tekstiviesti-

palveluita.  

  

Aihe katsottiin tärkeäksi, koska sähköisten etäpalveluiden on arvioitu olevan sekä ekonomi-

sesti että ekologisesti kustannustehokkaita. Niillä on mahdollista vaikuttaa hoidon saatavuu-

teen ja laatuun. Useissa valtioissa poliittisiin linjauksiin kuuluu uuden sähköisen infrastruktuu-

rin kehittäminen, mutta kehitys on terveysteknologian suurista lupauksista ja odotuksista huo-

limatta todettu toistuvasti hitaaksi. (Bates ym. 2008, 446 - 453; Holmner ym. 2014; Hyppönen 

ym. 2013, 25.) 
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Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä videovälitteisiä terveyspalveluita tarjoavien terveyden-

huollon ammattilaisten, tuottajien ja muiden aiheesta kiinnostuneiden tietoutta videovälit-

teisten etähoitomenetelmien käyttöönottoprosesseista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.  

 

- Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat seuraavat kysymykset 

 

1. Mitkä tekijät (P) ovat edistäneet (C) etähoitoon kehitettyjen videovälitteisten terve-

ysteknologiavälineiden (I) käyttöönottoa (O)?  

2. Mitkä tekijät (P) ovat hidastaneet (C) etähoitoon kehitettyjen videovälitteisten terve-

ysteknologiavälineiden (I) käyttöönottoa (O)? 

 

Tutkimuskysymysten määrittelyssä käytettiin PICO formaattia, jotta hakuprosessi olisi mah-

dollisimman sujuva. PICO muodostuu kirjaimista P=population/problem of interest, 

I=intervention under investigation, C=the comparison of interest, O= outcames considered 

most important in assessing results. (Axelin & Pudas-Tähkä 2007, 47.) 

 

4 Aineiston keruu ja analyysi  

 

4.1 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tutkimusmetodina 

 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on vaiheittain etenevä sekundaaritutkimus tarkasti raja-

tuista aiemmin tehdyistä tutkimuksista. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan 

koota tietoa aiemmin tehdyistä tutkimuksista ja hahmottaa näistä syntyvää kokonaisuutta. 

Katsauksen avulla voidaan kerätä tietoa tutkimustiedon määrästä, tutkimusten sisällöistä, 

menetelmistä ja tutkimustiedon tuloksista. Menetelmällä voidaan seuloa esimerkiksi uusia, 

korkealaatuisesti tutkittuja tutkimustuloksia. (Johansson 2007, 4,3.)  

 

Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen liittyy huolellinen valinta-, analysointi- ja syntetisoin-

tiprosessi, joiden avulla ohjataan sisällön muodostumista relevantiksi ja korkealaatuiseksi. 

Jokainen vaihe määritellään ja kirjataan tarkasti, luotettavuuden ja virheettömyyden varmis-

tamiseksi. (Johansson 2007, 5.)  

 

Kirjallisuuskatsaus voi olla kuvaileva, systemaattinen tai meta-analyysi. Systemaattisessa kat-

sauksessa tiivistetään aiempien tutkimusten olennaisia tuloksia, arvioidaan niiden johdonmu-

kaisuutta ja testataan hypoteeseja. Metayhteenveto on meta-analyyttinen, kvantitatiivinen 

menetelmä, jolla yhdistetään laadullista aineistoa kvantitatiivisesti. Metayhteenveto toteutuu 

neljässä vaiheessa joita ovat seulominen, ryhmittely, tiivistäminen ja efektikokojen laskemi-

nen (Salminen 2011, 9,13.) 
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Opinnäytetyössä aineiston keruu tehdään systemaattisen kirjallisuushaun keinoin. Koska ai-

neistoa ei ole tarkoitus tulkita kvantitatiivisesti, aineiston käsittelymenetelmäksi valittiin ai-

neistolähtöinen sisällönanalyysi.   

 

4.2 Hakusanat ja tiedonhaku tietokannoittain 

 

Tutkimusten etsiminen ja valitseminen aloitettiin informaatikon avulla Nelli-portaalista. Eni-

ten osuvia otsikoita tuottivat EBSCO, Sage journal, Medic ja PMC, ja varsinaisessa hakuproses-

sissa päädyttiin käyttämään näitä tietokantoja. Lisäksi opinnäytetyössä on käytetty manuaali-

sesti haettuja valtion tutkimuslaitosten tuottamia tutkimuksia. Harmaata kirjallisuutta ei seu-

lottu. Hakutermit valittiin kokeilemalla erilaisia aiheeseen liittyviä sanoja ja lauseita. Sopivia 

hakutermejä etsittiin MeSH (Medical Subject Headings) sanaston avulla. 

 

Hakua lähdettiin tekemään sanoilla video consultation, videoconferencing, e-health, deve-

lopment, challenge, success factor, adoption, implementation, obstacle, ja telemedicine, 

sillä perusteella, että ne esiintyivät tutkimuskysymyksissä ja niiden ajateltiin tuottavan eni-

ten aiheeseen viittaavia, kriteerit täyttäviä otsikoita. 

 

Hakua hankaloitti se, että terveysteknologia on vielä melko nuori teknologian ala, eivätkä 

käyttötermit ole yhtenäistyneet. Tutkijat käyttivät usein synonyymeja e-health, mobile 

health, telemedicine ja health technology, jonka vuoksi jokaista termiä tuli kokeilla tutki-

musaiheen viitesanojen yhteydessä mahdollisimman suuren tutkimusmäärän ja relevantin tut-

kimusmateriaalin löytämiseksi. Osassa hakukoneita on mahdollista sisällyttää myös synonyy-

mit suoraan hakuun.  

 

Testihakujen perusteella käyttöön jäivät sanat videoconferencing, healthcare ja implementa-

tion. Videoconferencing osoittautui termiksi, jota videovälitteisistä hoitomenetelmistä käyte-

tään yleisimmin. Video–sana yksinään viittaa teknologiaan, joten hakusanoissa ei tarvinnut 

mainita sanaa eHealth tai vastaava, riitti, että rajattiin haku lääke- ja hoitotieteeseen. Sana 

implementation kattoi useimmissa osumissa käyttöönoton leviämiseen vaikuttavat hidastavat 

ja edistävät tekijät. Jokaiseen tietokantaan tehtiin haku Video* AND healthcare AND imple-

mentation. Haut eivät tuottaneet päällekkäisyyksiä. Medic-tietokannassa käytettiin suomen-

kielistä vastinetta Video* AND käyttö* ja valittiin ”asiasanojen synonyymit käytössä”. Melin-

daan tehtiin vastaavat suomen- ja englanninkieliset haut joita rajattiin vielä sanoin lääket? Ja 

tervey? Ja health? Ensimmäisellä suomenkielisellä haulla saatiin yksi sopiva tulos, joka toistui 

myös englanninkielisellä haulla. Vaihtamalla termejä usein eri kerroin ei enää saatu haluttuja 

tuloksia. Melindasta otetiin vain yksi väitöskirja jatkotarkasteluun ja hakua päätettiin olla 

jatkamatta tässä tietokannassa. Haun aukottomuuden varmistamiseksi kaikissa tietokannoissa 



      15 

 

kokeiltiin vielä lisähakuja. Sanojen challenge tai success factor, obstacle ja barrier lisääminen 

hakuun ei mainittavasti vaikuttanut hakutuloksiin missään tietokannassa.  

 

Viitehakua tehtäessä huomattiin, että useat videosovelluksia käsittelevät tutkimukset käytti-

vät termiä home telehealth. Haku sanoin telehealth AND home AND video AND implementati-

on tehtiin vielä tietokantoihin Ovid, EBSCO, PMC ja Sage journals, jolloin saatiin otsikoiden ja 

abstraktien perusteella vielä muutamia tutkimuksia. Tässä vaiheessa otsikoiden ja tarvittaes-

sa abstraktien perusteella mukaan valittuja tutkimuksia oli saatu 33 kappaletta.   Itse viiteha-

ku tuotti 4 artikkelia. 

 

Useiden tutkimusten lähdeluetteloista löytyi Richard Woottonin tutkimuksia. Wootton toimii 

tutkimusjohtajana Queenslandin yliopiston telelääketieteen tutkimusyksikössä, ja on julkais-

sut useita tutkimuksia tai tutkimusartikkeleita aiheesta. Woottonin tutkimukset käytiin läpi 

vielä erikseen. Haku tuotti muutaman otsikon perusteella sopivan tutkimuksen, mutta niitä ei 

ollut saatavilla sähköisesti. Tämän jälkeen tehtiin käsihaku ja käytiin läpi alan johtavan jul-

kaisun ”Journal of telemedicine and telecare” numerot vuosilta 2009 -2014. Tästä hausta löy-

tyi yksi, viitehaussa saatu tutkimus, jota ei ollut sähköisesti saatavilla.  Aikaisempia numeroi-

ta ei ollut saatavilla, minkä vuoksi jäi pois useita otsikon perusteella hyviltä vaikuttaneita 

tutkimuksia. Samoja tutkimuksia oli useampien mukaan saatujen tutkimusten lähdeluettelois-

sa.  

 

Abstraktien ja otsikoiden perusteella valitut tutkimukset silmäiltiin läpi PICO – menetelmää 

hyödyntäen ja valittiin jatkoon tai jätettiin pois alkuperäisten sisäänotto- ja poissulku kritee-

reiden ohjaamana. Mukaan valikoitui edellä esitetyn hakuprosessin tuloksena 15 kappaletta 

tutkimuksia, joista 12 oli peräisin tietokantahauista ja kaksi viitehausta ja yksi käsihausta. 

Tässä vaiheessa tarkistettiin taulukoitujen hakujen, osumien ja mukaan otettujen tutkimusten 

määrien täsmäävyys sekä hakuprosessin toistettavuus. Mukaan otettuja, taulukoituja tutki-

muksia oli 15 kappaletta. Tutkimukset tulostettiin tarkempaa läpikäymistä varten. 

 

Lukemalla kaikki tutkimukset huolellisesti läpi, lopulliseen analyysiin jäi 13 tutkimusta. Sekä 

tutkimusten hakupolut, että analysoidut tutkimukset taulukoitiin. (Liite 1 ja liite 2) 

 

4.3 Tutkimusten valintakriteerit 

 

Ensimmäisenä sisäänottokriteerinä olivat suomen tai englannin kielellä ilmestyneet tutkimuk-

set eikä maantieteellistä rajausta tehty. Tutkimusten tuli käsitellä videovälitteisiä etähoito-

menetelmiä ja niiden jalkautumiseen vaikuttavia tekijöitä. Rajauksesta ei suljettu pois eri 

tieteenaloja, koska tutkimusaihe osoittautui useissa tapauksissa monitieteelliseksi.  
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Käyttöympäristöä tai käyttäjäryhmiä ei varsinaisesti rajattu, mutta eri alojen potilaat ja eri-

laiset hoitoon liittyvät vaatimukset tuovat sovelluksiin omat haasteensa. Opinnäytetyössä kä-

sitellään yleisellä tasolla videovälitteisten hoitomenetelmien jalkautumiseen vaikuttavia teki-

jöitä. Tutkimuksia, jotka käsittelivät johonkin erikoisalaan kehitetyn sovelluksen jalkauttami-

sen haasteita esimerkiksi yksittäisen erikoisalan potilasryhmän keskuudessa, ei hyväksytty 

mukaan opinnäytetyön laajuus huomioiden. 

 

Poissulkukriteereinä olivat muilla kuin suomen tai englannin kielellä ilmestyneet tutkimukset, 

koska ulkopuolisia kääntäjiä ei olemassa olevien resurssien ja opinnäytetyön luonteen vuoksi 

käytetty. Mukaan ei hyväksytty tutkimuksia, jotka käsittelivät yksin potilastietojärjestelmiä, 

sähköisiä kirjallisia konsultaatioita, kirjeitä tai lähetteitä, muuhun tiedonvaihtoon tarkoitet-

tuja sovelluksia, teleradiologian tai telemonitoroinnin sovelluksia tai sähköisiä itsehoitoväli-

neitä. Kehitysmaissa tai infrastruktuuriltaan hyvin poikkeavissa maissa toteutetut tutkimukset 

jätettiin pois, koska näitä olisi erilaisten tarpeiden ja mahdollisuuksien vuoksi suositeltavaa 

tutkia erikseen (Chen ym. 2012). Mukaan ei otettu esimerkiksi maakohtaisia laillisia näkökul-

mia käsitteleviä tutkimuksia, koska sosiaali- ja terveyspalveluita ohjaavat lait ovat toisistaan 

poikkeavia eri maissa. Tutkimusmetodologisia sisäänottokriteereitä laadittaessa kiinnitettiin 

huomio alkuperäistutkimusten tekijään, julkaisijaan, tutkimusmetodiin ja otosten tai tutki-

musten määrään.  

 

4.4 Tutkimusten laadunarviointi 

 

Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen mukaan valittavien tutkimusten laatu tulee arvioida. 

Laadun arviointi vaikuttaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen yleiseen luotettavuuteen, 

ohjaa tulosten tulkintaa ja annettuja suosituksia sekä määrää vaikutusten voimakkuutta. 

(Kontio & Johansson 2007, 101.)  

 

Alkuperäistutkimusten laadunarvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkimuksen luotettavuuteen, 

tulosten tulkintaan ja kliiniseen merkitykseen. Systemaattisen harhan välttämiseksi alkupe-

räistutkimusten arviointiin suositellaan käytettäväksi standardoitua, systemaattista menetel-

mää. (Kontio & Johansson 2007, 101 - 102.)  

 

Kriittinen arvio tarkastelee tutkimusten tarkoitusta, kliinistä merkittävyyttä, otosta, mittarei-

ta, eheyttä, analyysitapaa ja sovellettavuutta aiempiin tutkimustuloksiin. Erilaiset tutkimus-

menetelmät vaativat kohdennettua arviointia, jota jokainen tutkija tekee tutkimusta tehdes-

sään. Yleensä jokainen tutkimus tulee arvioida perusteellisesti arviointitaulukon avulla. Tut-

kimuksen luotettavuus riippuu siitä, kuinka huolellisesti tutkija noudattaa näytön asteen arvi-

oinnin periaatteita ja siitä, kuinka hyvin käytetty arviointimenetelmä sopii kyseisiin tutkimus-

kysymyksiin vastaamiseen. (Fineout-Overholt & Melnyk 2011, 99,129 - 131.)  
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Satunnaistettuja kontrolloituja kaksoissokkokokeita pidetään yleisesti ottaen laadukkaana, 

jopa ainoana tapana varmistaa tutkimuksen laatu terveydenhuollossa sekä useilla muilla tut-

kimusaloilla. Satunnaistaminen ja sokkouttaminen vähentävät tutkimuksen eri vaiheissa ta-

pahtuvien vääristymien ilmenevyyttä vaikuttamalla esimerkiksi kontrolliryhmien edustavuu-

teen, puolueellisuuden vähenemiseen ja tahallisten tutkimusta häiritsevien interventioiden 

mahdollisuuteen. Nämä tutkimukset on alun perin suunniteltu tietyn lääkkeen tutkimiseen 

tietyn sairauden yhteydessä. Tämän tyyppinen tutkimusmenetelmä ei välttämättä anna todel-

lista kuvaa moniulotteista vuorovaikutteista maailmaa tutkittaessa. (Jadad & Enkin 2007; Mc-

Manus 1996, 127.) Satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten avulla ei ole yleensä saatu 

tuotettua tarpeeksi laajaa ja toisaalta yksityiskohtaista ja yleistettävää tietoa teknologian 

käyttöönottoon liittyvän päätöksenteon tueksi. (Hanka, Heathfield & Pitty 1998).  

 

Teknologian käyttö ja suunnittelu ovat hyvin alttiita ympäröiville sosiaalisille tapahtumille. 

Kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia ominaisuuksia yhdistävät tutkimusmenetelmät ovat ideaaleja 

kun halutaan ymmärtää teknologian ja yhteisöjen vuorovaikutteisia prosesseja. (McManus 

1996; Moreira 2013, 663 - 667.)  

 

Moniulotteisuus alkuperäistutkimuksissa toi haasteita laadunarviointiin. Näytön asteen arvi-

ointi (Kunnamo & Mäkelä 1997) tutkimusmenetelmien perusteella osoittautui monimutkaisek-

si, koska ristiriitoja sopivien tutkimusmenetelmien käytöstä teknologian leviämistä käsittele-

vissä tutkimuksissa on myös tutkijoiden keskuudessa. Näyttäisi kuitenkin siltä, että kvalitatii-

viset tutkimukset ja erilaisilla teorioilla (TAM, DIT) teorioilla aihetta lähestyvät tapaustutki-

mukset erilaisista teknologiaprojekteista ovat suositeltavia tutkimusmenetelmiä. Opiskelijalla 

ei ollut tiedollisia eikä taidollisia resursseja kehittää luotettavaa mittaria näytön asteen arvi-

ointiin. Näytön asteen arvioinnista luovuttiin ja huomio kiinnittyi enemmän yksittäisten tut-

kimusten laadun arviointiin.  

 

Tutkimukset pisteytettiin Suomen sairaanhoitajaliiton ”kvalitatiivisen tutkimuksen laatukri-

teerit” – mittarin avulla. Mittarissa käydään läpi tutkimuksen tausta ja tarkoitus, aineisto ja 

menetelmät, luotettavuus ja eettisyys, tulokset ja johtopäätökset sekä arvioidaan tutkimuk-

sen kokonaisuutta. Enimmäispistemäärä on 19. Kokonaispistemäärään perustuvassa arvioinnis-

sa arvioidun tutkimuksen eri osa-alueiden painoarvo jää avoimeksi, mutta mittaustapa antaa 

yleisen kuvan tutkimuksen laadusta. (Liite 3)  

 

4.5 Aineiston analyysimenetelmä ja toteutuksen kuvaus 

 

Opinnäytetyössä ei ole tarkoitus analysoida aiempia tutkimuksia vaan yhdistää niiden tuloksia 

temaattisesti kokonaiskuvan saamiseksi. Tämän vuoksi analyysi päätettiin tehdä sisällönana-
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lyysin menetelmällä. Alun perin oli tarkoitus tehdä tutkimusmateriaalista metayhteenveto ja 

laskea tulosten efektikoot, mutta työn edetessä otos osoittautui sellaiseksi, ettei efektikoko-

jen laskeminen antaisi luotettavaa kuvaa aiheesta tai antaa hyvin harhaanjohtavaa tietoa lu-

kijalle.  

 

Sisällönanalyysi on perustyöväline laadullisen aineiston käsittelyyn. Sisällönanalyysilla voidaan 

analysoida tutkimuksia systemaattisesti ja objektiivisesti tarkoituksena koostaa tiivistetty ja 

yleistetty kuvaus tutkimusmateriaalista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91,103 - 105.) Laadullinen 

analyysi voi olla joko aineisto- tai teorialähtöinen. Aineistolähtöisessä analyysissä tutkimusai-

neistosta pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus käytettävästä aineistosta. Vaikka syste-

maattinen kirjallisuuskatsaus on luonteeltaan lähtökohtaisesti teoreettinen, sen toteuttami-

sessa voidaan käyttää apuna aineistolähtöistä sisällönanalyysia. (Tuomi ym. 2009, 93,123.) 

Tässä opinnäytetyössä tehdään aineistolähtöinen sisällönanalyysi, jolla saadaan vastaus opin-

näytetyön tutkimuskysymyksiin.  

 

Tuomi ja Sarajärvi (2009) esittelevät kolme aineistolähtöistä analyysimallia, joissa aineiston 

tulkintatavat ja tutkimusfilosofiset lähtökohdat ovat toisistaan eroavia. Näistä valittiin syste-

maattisin Milesin ja Hubermanin (1984) kuvaama kolmivaiheinen vaihtoehto. 

Prosessin kolme vaihetta ovat redusointi eli pelkistäminen, klusterointi eli ryhmittely ja abst-

rahointi eli teoreettisten käsitteiden muodostaminen (Tuomi ym. 2009, 108). Haluttua tutki-

mustietoa sisältävät lauseet kirjataan ylös ja muokataan tarvittaessa alkuperäismerkitystä 

muuttamatta sellaiseen muotoon, että ne ovat järkevästi ymmärrettävissä (Salanterä ym. 

2007, 73 - 74). 

 

Kun temaattiset lauseet on löydetty, niiden sisältö yksinkertaistetaan esittämään vain olen-

nainen tieto. Pelkistetyt ilmaukset ryhmitellään alaluokiksi (Tuomi ym. 2009, 110). Lopuksi 

aineisto abstrahoidaan eli käsitteellistetään yhdistämällä ja tiivistämällä sisällöltään toisiaan 

vastaavat lauseet yleisemmälle tasolle. Abstrahoidut lauseet pelkistetään niin, että niistä sel-

viää tutkimuksen kannalta olennainen tieto, ominaisuudet ja näkökulmat. Lauseet voidaan 

luokitella eri ominaisuuksien mukaan ja esittää taulukossa. ( Salanterä ym. 2007, 74.) 

 

Sisällönanalyysilla muodostetut yläluokat eivät ole kirjallisuuskatsauksen tulos, vaan apukeino 

tutkimusmateriaalista saadun informaation koostamiseen ja käsittelyyn. Katsauksen tulos 

muodostuu vasta sitten, kun tarkastellaan luokkien sisältä löytyviä kuvauksia tutkimusaihees-

ta. (Tuomi ym. 2009,124.) Kirjallisuuskatsauksen materiaalia analysoitaessa tulisi kiinnittää 

huomio erityisesti löydösten ristiriitaisuuteen, yhtäläisyyksiin ja eroihin, koska näiden avulla 

voidaan havaita puutteita olemassa olevassa tiedossa ja osoittaa uusia tutkimustarpeita. Ana-

lysoidusta materiaalista voidaan tehdä yleistyksiä ja johtopäätöksiä omin sanoin. Johtopää-
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töksiä pohditaan tutkimusongelmaan peilaten. Tulokset suositellaan esitettäväksi toisiaan 

loogisesti seuraavien teemojen avulla. ( Burns, Gray & Grove 2013, 109 - 112.)  

 

Opinnäytetyössä toteutettiin systemaattinen, suunnitelman mukainen aineiston analyysi. Mu-

kaan valitut tutkimukset luettiin läpi, jotta kokonaiskuva tutkimusotoksesta saataisiin selville. 

Yksi lukukerta käytettiin vain laadunarviointiin. Jokaisen tutkimuksen laatua arvioitiin yksitel-

len Suomen sairaanhoitajaliiton (2004, liite 2) kvalitatiivisen tutkimuksen laadunarvioinnin 

mittarin avulla. 

 

Kullekin tutkimukselle luotiin oma tekstitiedosto ja 4-sarakkeinen taulukko (Taulukko 1 esi-

merkki aineiston käsittelystä), johon kerättiin tavoiteltua tietoa sisältävät lauseet, näistä 

tehdyt pelkistetyt ilmaukset ja luokittelut ala- ja yläluokkiin. Yläluokista muodostettiin myö-

hemmin vielä tutkimuskysymysten mukaiset metakategoriat. Samaan tiedostoon kerättiin 

kaikki tutkimuksesta ilmenevä tieto sen laadusta opinnäytetyöhön valittuja laadun arvioinnin 

menetelmiä käyttäen. Alla on esimerkki aineiston käsittelystä. 

 

 

Taulukko 1 Esimerkki aineiston käsittelystä 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus alaluokka Yläluokka 

For staff the main 
influence on acceptance 
is how they see system 
affecting their work. 
System that was useful 
and efficient -and was 
easily accepted.  

People accept system if 
it is efficient and useful 

perceived usefulness User issues 

An unpredictable system 

may cause errors and 

consequences that might 

not be immediately 

obvious 

Errors caused by unpre-

dictability of a system 

Reliability  technology 

 

 

Tutkimuksista etsittiin analyysiyksiköiksi ajatuskokonaisuuksia ja lauseita, joissa esiintyi tut-

kimuskysymysten mukaisesti ilmauksia teknologiaprojektien onnistumiseen, pysyvyyteen tai 

sujuvuuteen liittyvistä edistävistä tai hidastavista tekijöitä. Suorat ja yksiselitteiset ilmaukset 

siirrettiin sellaisenaan tekstinkäsittelyohjelmaan, kappaleiden sisällöstä rakennetut ilmaukset 

muotoiltiin lauseiksi niin, ettei alkuperäismerkitys muuttunut. Joissain tutkimuksissa katego-

risointia oli tehty tulososiossa valmiiksi, tällöin seurattiin valmiita kategorioita. Jos kategoriaa 

ei ollut, se luotiin kunkin lauseen sisällön perusteella.  
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Alaluokkia muodostui 26 ja pääluokkia 7; teknologia, käyttäjälähtöiset syyt, poliittiset linjat, 

organisaatio, toimintaympäristö, taloudelliset kysymykset ja inhimilliset tekijät. Pääluokista 

luotiin neljä kategoriaa yhdistämällä organisaatio ja poliittiset tekijät toimintaympäristön alle 

ja inhimilliset tekijät käyttäjälähtöisiin syihin. Käyttäjälähtöiset syyt muutettiin kuvaavam-

paan muotoon käyttöön hyväksyminen. Taloudellisia ja teknologiaan liittyviä tekijöitä tarkas-

teltiin omien otsikoiden alla. 

 

5 Kirjallisuuskatsauksen tulokset ja havainnot 

 

Tutkimuskysymyksissä etsittiin videovälitteisten etähoitomenetelmien käyttöönottoon vaikut-

taneita edistäviä ja hidastavia tekijöitä. Kysymykset ovat tavallaan toistensa vastapuolia tar-

kastelevia joten tulokset on esitetty yhdessä. Osa edistävistä tekijöistä on puuttuessaan hi-

dastavia ja hidastavista tekijöistä puuttuessaan edistäviä tekijöitä. Nämä eivät aina kumon-

neet toisiaan ja kysymyksen asettelu auttoi tutkimusten haku- ja lukuvaiheessa, koska eri tut-

kijat olivat lähestyneet aihetta eri näkökulmasta.  

 

Kuten aiemmin kuvattiin, videoteknologian saattaminen vakiintuneeseen käyttöön on moni-

muotoinen, ympäristön ja teknologian välinen vuorovaikutusprosessi. Käyttöön vakiintumiseen 

vaikuttavista tekijöistä muodostettiin metakategoriat joiden sisällä vaikuttavia tekijöitä tar-

kasteltiin valitun tutkimuksen mukaisesta näkökulmasta. Kategorioiksi muodostuivat teknolo-

gia, toimintaympäristö, käyttöön hyväksyminen ja taloudelliset tekijät. Kustakin aiheesta saa-

tuja tuloksia tarkastellaan seuraavaksi.  

 

5.1 Teknologia 

 

Teknologiaan liittyvistä asioista nousivat esiin sen soveltuvuus yksilöille, prosesseihin ja orga-

nisaatioon, luotettavuus, hyödyllisyys ja yhdistettävyys olemassa oleviin teknologiaverkostoi-

hin. Yleisiin teknisiin ominaisuuksiin voidaan lukea käyttäjäystävällisyys, saatavuus, tehok-

kuus, muokkautuvuus, liikuteltavuus, kapasiteetti ja ylläpidettävyys.  

 

5.1.1 Teknologian soveltuvuus käyttöympäristöön ja työprosesseihin 

 

Videoteknologian käyttö nopeuttaa joitakin hoitoprosesseja, esimerkiksi hoidon tarpeen arvi-

ointia, konsultointia ja lähetteiden tekemistä jatkohoitoon. Se soveltuu hyvin esimerkiksi dia-

beetikoiden ja joidenkin muuten kroonisesti sairaiden hoitoon. Toisaalta kaikille potilaille 

videovälitteinen etähoito ei sovellu ja manuaalisen tutkimisen tarve säilyy aina. Huono kuulo, 

manuaalista tutkimusta vaativat tilat, monet yhtäaikaiset sairaudet tai ahdistuneisuus rajaa-

vat etävastaanoton käyttömahdollisuutta. (Grigsby ym. 2007; Postema, Peeters & Friele 2012; 

Vuononvirta 2011, 62.)  
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Teknologian soveltuvuuden vastapuolella vaikuttaa käyttäjien sopeutuvuus teknologiaan. Tut-

kimuksessa, jossa tutkittiin lääkäreiden vaikutusta videopalveluiden käyttöön vakiintumiseen, 

mainittiin, ettei lääkäreillä ollut paljoa vaikutusvaltaa käytettyyn teknologiaan ja he ottivat 

vastaan mitä tarjottiin ja sietivät mahdollisia teknisiä ongelmia. Havainto haastoi vallinneen 

käsityksen, että erinomainen teknologia on käyttöön vakiintumisen ehdoton edellytys. Laadu-

kas teknologia saattaa olla liian kallista. (Wade, Elliot & Hiller 2014, 687.)  

 

Teknologian soveltuvuus käyttöympäristöön ja puutteet teknologiassa nähtiin merkittävim-

miksi käyttötyytyväisyyteen ja käyttöönoton onnistumiseen vaikuttaviksi tekijöiksi. Ensisijai-

sesti käytön tulisi tuntua mukavalta ja teknologian olla sopivan helppokäyttöistä. (Broens ym. 

2007, 303 - 309; Vuononvirta 2011, 63.) 

 

5.1.2 Teknologian luotettavuus 

 

Tietoturvakysymykset ovat potilasinformaation siirtämisessä ehdottoman tärkeitä ja niihin 

kannattaa panostaa ”enemmän kuin suojattavan tiedon arvo vaatii”, sillä tehokas suojaus 

maksaa itsensä takaisin. Pienillä tietovuodoilla voi olla suuria vaikutuksia. Kaikki kirjautumi-

set ja käyttökerrat tulee tallentaa ja ulkopuolisten pääsy käyttöjärjestelmiin tulee estää. Jos 

potilaalla on huoli yksityisyydensuojan pettämisestä, halukkuus käyttöön heikentyy. (Fitch, 

Briggs & Beresford 2001.) 

 

Käyttöturvallisuuteen ja sovelluksen luotettavuuteen liittyvät myös esimerkiksi välitetyn tie-

don taso ja tietojen säilymisen varmistaminen tai kyky ylläpitää toimintaa tilanteissa joissa 

teknologia pettää. Useissa tutkimuksissa mainittiin, että oli kannattavaa perustaa projektin 

yhteydessä tekninen tuki, josta käyttäjät saavat tarvittaessa apua teknologiaan liittyvissä on-

gelmissa. (Broens ym. 2007, 304; Fitch ym. 2001; Luo 2008.)  

 

5.1.3 Integroitavuus olemassa oleviin teknologiaverkostoihin 

 

Sovellusten integroitavuus ja yhteiskäytettävyys, eli pääosin tekniset ominaisuudet, olemassa 

olevien laitteistojen kanssa vaikuttavat niiden menestymiseen. Laitteiden tulee pysyä mukana 

teknologian nopeassa kehityksessä, mikä haastaa teknologiset suunnittelijat. Integroitavuus 

vaikuttaa myös kilpailukykyyn. Jos teknologia vanhenee nopeasti, useimmiten löytyy joku mo-

dernimman vastaavan palvelun tarjoava taho. Erityisen alttiita teknologisten ominaisuuksien 

yhteensopimattomuusongelmille ovat videovälitteiset sovellukset johtuen siitä, että palvelun 

tarjoajat ovat organisaation ulkopuolisia toimijoita ja käyttäjät satunnaisia eri laitteita käyt-

täviä henkilöitä. Yhteiset standardit videomonitoreille tukisivat laitteiden siirrettävyyttä ja 

sopeutumiskykyä eri ympäristöihin. Teknologian siirrettävyys ja sopeutumiskyky eri ympäris-
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töihin nähtiin useissa tutkimuksissa tärkeinä, sen menestystä puoltavina ominaisuuksina. 

(Fitch ym. 2001, 171 - 172.)    

 

5.1.4 Yleiset tekniset ominaisuudet 

 

Teknologian ominaisuudet kuten toimivuus, helppokäyttöisyys ja saatavuus vaikuttivat käyt-

töönoton sujuvuuteen ja käyttömotivaatioon (Vuononvirta 2011, 63). Optimaalisesti suunnit-

telussa huomioidaan käyttäjien odotukset, taidot ja rajoitukset (Buck 2009, 56). Sovelluksiin 

kannattaa kehittää käyttötoimintoja, jotka käyttäjä mielessään helposti liittää arkisiin toi-

mintoihin. Käytettävyyttä suunniteltaessa tulisi miettiä juuri kohderyhmän tarpeita huolelli-

sesti ja tarjota mahdollisuus tehdä asioita eri tavoin. (Fitch ym. 2001.) Käyttäjien aiempi tek-

nologiaosaaminen, teknologian tuttuus ja käyttöharjoittelu nähtiin käyttöönottoa edistävinä 

tekijöinä. Jatkuva käyttökoulutus oli mainittu tärkeäksi käyttöönottoa tukevaksi tekijäksi. 

(Grigsby ym. 2007, 651.)Taidokkaalla, asiakkaan tarpeet huomioivalla suunnittelulla voidaan 

kuitenkin vähentää käyttökoulutuksen tarvetta (Fitch ym. 2001). Teknologian tuottajien ko-

keneisuus alalla liitettiin suurempaan käyttöönottoasteeseen niin sairaanhoitajien kuin asiak-

kaidenkin keskuudessa (Postema ym. 2012).  

 

5.2 Toimintaympäristö 

 

Toimintaympäristöllä tarkoitetaan tässä sekä organisaatiota että laajempaa ympäristöä johon 

videoteknologiaa integroidaan. Teknologiahankkeen huolellinen suunnittelu ja suunnitelman 

seuranta nousivat esiin useimmissa tutkimuksissa. Suunnittelussa tulee huomioida toimin-

taympäristöön ja siinä toimiviin henkilöihin liittyviä tekijöitä. Huolellinen suunnittelu on or-

ganisaation johdon vastuulla ja esiin nousseita huomioitavia teemoja ovat johtaminen, hank-

keisiin resursointi ja niiden priorisointi, työn ja toiminnan koordinointi sekä organisaation 

yleinen ilmapiiri. Laajemmalla ympäristöllä tarkoitetaan kansallisia säädöksiä ja paikallisia 

tekijöitä.  

 

5.2.1 Organisaation sisäiset tekijät 

 

5.2.1.1 Hankkeen suunnittelu  

 

Projektit voidaan suunnitella joko niin, että ne lisäävät käyttöönottohalukkuutta tai vähentä-

vät sitä. Huolellista suunnittelua ja suunnitelmassa pysymistä pidettiin onnistumista edistävä-

nä tekijänä ja sen uskottiin vaikuttaneen etävastaanottoprosessien sujuvuuteen (Boddy, King, 

Clark, Heaney & Mair 2008; Kanste & Keinänen-Kiukaanniemi  2011; Postema ym. 2012). Jos 

suunnittelua ei tehty huolellisesti, projektiin ei myöskään suhtauduttu vakavasti tai sen edis-

tyminen estyi. Potilaat ja hoitohenkilökunta suositeltiin otettavaksi mukaan suunnitteluvai-
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heeseen, jotta teknologia soveltuisi paremmin heidän arkeensa. (Atack & Duff 2005; Broens 

ym. 2007,305.) Toiminnan vakiintumisen kannalta oli myös tärkeää, että teknologiahanke oli 

oma erillinen kokonaisuutensa, jolloin riittävään koulutukseen, arviointiin, kehittämiseen ja 

liiketoimintasuunnitelman ylläpitoon kiinnitettiin enemmän huomiota (Whitten ym. 2010). 

 

Jalkauttamisvaiheessa suunniteltu ja toteutettu promootio innostuneiden esikuvien avulla 

vähensi muutosvastarintaa. Promootiota suositeltiin jatkettavaksi läpi projektin (Postema ym. 

2012.) Projektin alussa asiakkaat ja teknologiayritykset olivat enemmän tekemisissä. Myö-

hemmin vastuu teknologian markkinoinnista siirtyi hoitohenkilökunnalle. Innokkaalla suhtau-

tumisella tuotteeseen oli edullinen vaikutus siihen, kuinka asiakkaat hyväksyivät sen käyt-

töönsä. Olikin huomattu, että tuotetta edustamaan kannattaa valita asiasta innostuneita hen-

kilöitä, joihin asiakkaat luottavat. Tutkimuksessa myös mainittiin, että aiemmissa vastaavissa 

projekteissa oli huomattu, että hoitoa koordinoivat ja toteuttavat henkilöt eivät kokeneet 

teknologian käyttöön rohkaisemisen olevan heidän vastuullaan.( Postema ym. 2012.) Asiasta 

innostuneiden edustajien tärkeyttä korostettiin useissa muissakin tutkimuksissa. (Atack ym. 

2005; Wade ym. 2014; Whitten, Holtz & Nguyen 2010.) 

 

5.2.1.2 Johtaminen ja organisointi 

 

Organisaatioiden johdolta odotettiin vahvaa ja sitoutunutta johtamista projekteissa. Johdon 

aktiivisen otteen oli arvioitu johtaneen kahdessa etävastaanottotoiminnassa videoteknologian 

pidempiaikaiseen käyttöön. Pelkkä periaatteellinen tuki johdolta ei riitä, vaan tuen tulee nä-

kyä myös resurssien riittävänä allokointina. Skotlannissa johto oli ottanut erittäin tiiviisti osaa 

projektiin ja pitänyt joustamattomasti huolen siitä, että asiat tehdään täysin ajallaan, mikä 

koettiin erittäin positiiviseksi, koska hitaasti etenevät asiat aiheuttivat vain turhautumista 

osallisissa. Sitoutumattomuus oli johtanut siihen, ettei asioista tiedotettu eikä käyttöön roh-

kaistu Johdon innostuksen ja uskon palveluiden toimivuuteen ja tärkeyteen oli koettu helpot-

tavan projektien sujuvuutta. Intoa ja uskoa palveluun osoitti mm. se, että hankesuunnitelma 

oli mainittu selkeästi yrityksen toimintastrategiassa ja linjauksissa. (Boddy ym. 2008; Kanste 

ym. 2011; Postema ym. 2012; Vuononvirta 2011.) 

 

Whittenin tutkijaryhmä (2010) havaitsi 92 organisaatiota kattaneessa tutkimuksessaan, että 

korkeimpien johtajien avuliaisuus korreloi positiivisesti hankkeen pituuden kanssa. Kymmenen 

vuotta tai yli kestäneissä hankkeissa ylin johto oli osallistunut toimintaan aktiivisemmin kuin 5 

vuotta tai sitä lyhemmissä hankkeissa. Hyvä keskusteluyhteys johdon ja työntekijöiden välillä 

vaikutti tässä kvantitatiivisessa tutkimuksessa myös positiivisesti projektin pituuteen. Yleen-

säkin organisaatiolta ja johdolta saatu tuki lisäsi luovuutta ja uskallusta toimia ja uudistaa 

toimintaa. Organisaatiot joissa arvostetaan vastuullisuutta, ollaan kannustavia ja käytetään 
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palautetta sekä sopeudutaan helposti muutokseen, onnistuivat hankkeissaan paremmin. 

(Whitten ym. 2010.) 

 

Koulutusta pidettiin yleensä olennaisena käyttöönottoa edistävänä tekijänä (Atack ym. 2005; 

Grigsby ym. 2007). Useat johtajat mainitsivat järjestäneensä jatkuvaa koulutusta henkilökun-

nalle koska uskoivat tämän madaltavan käyttöönoton kynnystä. Yksi johtaja kuitenkin koki, 

että kaikenlainen koulutus ja tuki oli tarjottu, mutta videoteknologia oli siitä huolimatta ali-

käytetty. Vähäisen potilasmäärän epäiltiin vaikuttaneen tähän. (Grigsby ym. 2007.) 

 

Koulutuksen järjestämisen lisäksi aiemmin mainitun teknisen tuen järjestäminen on organi-

saation vastuulla (Fitch ym. 2001; Luo 2008). Ympärivuorokautinen atk-tuki oli havaittu valta-

vaksi eduksi, ja arvioitu yhdessä hankkeessa jopa suurimmaksi teknologian hyväksymiseen vai-

kuttavaksi tekijäksi (Atack ym. 2005; Broens ym. 2007,304).   

 

Organisointiin liittyen Grigsbyn ym. (2007, 653) haastattelemista useimmat johtajat sanoivat 

henkilökuntavajeen ja alimitoitetun rahoituksen vaikeuttavan teknologian jalkauttamisen 

edistämistä. Menestyneissä hankkeissa oli panostettu erityisesti lääkäreiden rekrytointiin. 

 

5.2.1.3 Yhteistyö eri tahojen kanssa 

 

Eri osapuolien yhteistyön mahdollistamisen ja edistämisen katsottiin olevan johdon vastuulla 

(Grigsby ym. 2007; Wade ym. 2014). Saumaton ja tiivis yhteistyö eri toimijoiden kuten polii-

tikkojen, teknologiayritysten ja organisaatioiden eri työntekijöiden välillä nähtiin useassa tut-

kimuksessa menestystekijänä. Lisäksi teknologiaosaajien vahva läsnäolo oli koettu positiivi-

seksi ja hanketta sujuvoittavaksi tekijäksi. Yhteistyöhön liittyi myös vastuun jakaminen. 

Eräässä organisaatiossa oli perustettu tiimejä vastaamaan projektin eri osista ja se oli koettu 

toimivaksi. Tällainen käyttäjien osallistaminen projektin suunnitteluun varhaisessa vaiheessa 

lisäsi positiivisia tunteita riittävyydestä ja tärkeydestä sekä ylpeyttä tehdystä työstä. (Atack 

ym. 2005; Boddy ym. 2008; Broens ym. 2007; Postema ym. 2012.) 

 

5.2.1.4 Ilmapiiri ja organisaation missio  

 

Yleinen ilmapiiri organisaatioissa vaikutti halukkuuteen osallistua teknologiahankkeeseen. 

Teknologiahankkeissa menestyneitä organisaatioita yhdisti avant garde – ajattelu ja kokemus 

edelläkävijyydestä alalla. Uusien toimintamallien kehittäminen herätti työntekijöissä ylpey-

den tunnetta tehdystä työstä ja johtajat kokivat saavansa kunnioitusta tukiessaan uusia ideoi-

ta. Johtajilta saatu tuki nähtiin toimintaan positiivisesti vaikuttavana ja luovuutta kehittävä-

nä tekijänä. Teknologian tarjoaman palvelun täytyy sopia hoidon tuottajien tavoitteisiin hoi-

dossa. Jos teknologia ei tue organisaatiota saavuttamaan päämääriään, kuten tarjoamaan 
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laadukasta ja hyvin saatavilla olevaa hoitoa, se menestyy heikommin. (Postema ym. 2012; 

Whitten ym. 2010.) 

 

Organisaatioihin suositeltiin tehtäväksi muutosvalmiuden arviointi ennen hankkeiden toi-

meenpanoa. Kyvyn muuttaa totuttuja rutiineja yksin ja yhteistyössä katsottiin olevan menes-

tyneen projektin perusta. (Atack ym. 2005, 54.) 

 

5.2.2 Laajempi käyttöympäristö  

 

Epäonnistumiseen olivat vaikuttaneet organisaatiotason toimien lisäksi ajanvarausongelmat ja 

toiminnan epäsäännöllisyys. Riittämätön potilasmäärä oli sekä Kanadalaisessa että pohjois-

suomalaisessa hankkeessa johtanut siihen, ettei rutiinitoimintaa syntynyt eikä etävastaanotto 

jäänyt käyttöön. (Atack ym. 2005, 54; Kanste ym. 2011.) Suomalaisessa hankkeessa neljästä 

videovastaanotosta kaksi jäi käyttöön hankkeen päätyttyä. Kahdessa loppuneessa hankkeessa 

ei ollut riittävästi potilaita eikä toiminnasta tullut rutiinia. Loppuneissa hankkeissa palvelun ei 

koettu olevan erityisen tarpeellinen ja henkilökunnan suhtautuminen oli ollut osittain kielteis-

tä. (Kanste ym. 2011.)  

 

Tietoverkkojen hinnoissa, kattavuudessa, tiedonsiirtonopeudessa ja tietoturvallisuudessa on 

eroja ja tämä vaikuttaa myös käyttöönottoon. Sopivat tietoverkot saattavat olla kalliita ei-

vätkä välttämättä kata kaikkia alueita, kuten maantieteellisesti syrjäisiä seutuja. (Luo 2008.) 

 

Yhtenäisten kansallisten ja paikallisten strategioiden puute nähtiin ongelmalliseksi. Skotlan-

nissa tehdyssä seurantatutkimuksessa kaivattiin kansallista yhtenäistä strategiaa teknologian 

jalkauttamiseen, koska se lisäisi paikallisten toimijoiden sitoutuneisuutta projekteihin. Tämä 

edistäisi myös kansallisen rahoituksen ohjautumista projekteille ja toisaalta yhtenäisen tekno-

logiaverkon rakentamisen mahdollisuutta. (Boddy ym. 2008.) Myös Broens ym. (2007) olivat 

sitä mieltä, että lait ja säädökset, teknologian jalkauttamisen perusedellytykset, ovat nykyi-

sellään riittämättömiä ja yhteen sopimattomia teknologian kanssa ja hidastavat sen leviämis-

tä laajempaan käyttöön.  

 

5.3 Käyttöön hyväksyminen 

 

Käyttöön hyväksyminen riippuu kaikista teknologiaa käyttävistä osapuolista; potilaista, lääkä-

reistä, hoitajista, tiimeistä ja organisaatioista. Videoteknologian ottaminen osaksi työmene-

telmiä muuttaa jollain tavoin kaikkien osapuolien työnkuvaa, ammattirooleja ja aiempia työ-

prosesseja. Käyttöönotto ja uusien tapojen opettelu vaatii työtä. Koettu helppous, hyöty ja 

arvon lisäys vaikuttavat asenteisiin ja tahtoon panostaa käyttöönottoprosessiin. Käyttäjien 

asenteisiin taas voidaan vaikuttaa sillä, miten tuote ajetaan sisään.  



      26 

 

 

5.3.1 Koettu hyöty  

 

Buckin (2009) mukaan teknologian käyttömerkityksen tulisi olla käyttäjälle välittömästi kris-

tallin kirkas. Oletettu hyöty eli se, mitä lisäarvoa videoteknologian uskotaan tuovan, on erit-

täin merkittävä käyttöön hyväksymiseen vaikuttava tekijä. Hyväksi ja hyödylliseksi arvioitu 

väline saavuttikin helposti käyttäjien hyväksynnän. (Boddy ym. 2008; Kanste ym. 2011; Waris-

se, Turner, Reinsch &Thomas 2004.) Osa videoteknologian tuomista hyödyistä korostui odote-

tusti syrjäisemmillä alueilla, joissa potilaat ja henkilökunta säästyivät matkustamisen aiheut-

tamilta vaivoilta. Etäyhteys mahdollisti myös tiiviimmän kollegiaalisen yhteistyön, koska esi-

merkiksi joidenkin koulutusten järjestäminen ei olisi muuten ollut mahdollista. Tiedonjaon 

tehostumisen arvioitiin myös lisänneen ammatillista osaamista. (Vuononvirta 2011, 60 - 61.) 

 

Laitteen laatuun ja tehoon liittyviä ominaisuuksia tärkeämpi arvo oli säästetty aika. Jos lait-

teen käyttö hidasti työtä, uskottiin projektin epäonnistuvan (Boddy ym. 2008). Jos nykyisiin 

työtapoihin oltiin tyytyväisiä, oli muutosta vaikea toteuttaa, koska vanhoista tavoista pois 

oppiminen voi olla työlästä ja epämukavaa (Atack ym. 2005; Luo 2008). On siis haitallista, jos 

työn koetaan muuttuvan raskaammaksi videoteknologian myötä. Projektien onnistumisen kan-

nalta suotuisaa oli, että laitteesta on etua kaikille; potilaille, näiden omaisille, lääkäreille, 

hoitajille ja työnantajille. (Postema ym. 2012; Vuononvirta 2011, 74.)  

 

5.3.2 Käyttäjien asenteet 

 

Buck (2009) arvioi, että menestyneiden projektien määrä saattaisi olla suurempi, jos tuoteke-

hittelijät keskittyisivät enemmän ennen teknologian jalkauttamista, sen aikana ja seuranta-

vaiheessa siihen, miten käyttäjät toimivat ja ajattelevat (Buck 2009, 57). Asenteisiin arvioi-

tiin voitavan vaikuttaa asiasta innostuneiden esikuvien kuten johtajien avulla. Jos asiasta in-

nostuneita oli useita, lisääntyi muidenkin innostus. (Boddy ym.2008; Wade ym. 2014.) 

 

Lääkäreiden hyväksynnän merkitystä videoteknologian käyttöön vakiintumiseen on tutkittu 

useissa kymmenissä organisaatioissa. Usko siihen, että videoteknologia parantaa hoidon laatua 

vaikutti paljon lääkäreiden tahtoon käyttää sitä. Yhdessä organisaatiossa johdon into jatkaa 

projektia oli vähentynyt ensimmäisen rahoituksen loputtua. Lääkärit kuitenkin kokivat video-

palvelun hyväksi ja tarpeelliseksi ja olivat halukkaita jatkamaan käyttöä, mikä sai myös joh-

don tukemaan projektin jatkumista rahallisesti. Lääkärit voivat tutkimuksen perusteella joko 

ylläpitää tai luoda kysyntää. (Postema ym. 2012.) Toisaalta Vuononvirta (2011) haastaa lääkä-

reiden merkitystä korostavan näkökulman. Sen sijaan organisaation ja johtajatason asiat ovat 

merkittävämpiä käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä, terveydenhuollon työntekijöiden vain 

harvoin (Vuononvirta 2011, 78). Henkilökunnan positiivinen asenne ja kokema tarve videotek-
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nologialle oli kuitenkin usein havaittu merkittäväksi edistäväksi tekijäksi. Erilaisten käyttäjien 

ominaisuuksiin liittyvien tekijöiden kuten iän ja koulutuksen vaikutusta asenteisiin oli tutkit-

tu, mutta tästä ei ollut konsensusta. Aiempi kokemus teknologiasta ja teknologiataidot yleen-

sä vaikuttivat positiivisesti käyttöhalukkuuteen. Ammattihenkilöt perinteisesti arvostivat aitoa 

kontaktia potilaiden kanssa, minkä huomattiin aiheuttavan vastustusta videovälitteisen vas-

taanoton käyttöön. (Kanste ym. 2011; Postema ym. 2012; Vuononvirta 2011, 57 - 58.)  

 

Mikään tutkimuksista ei keskittynyt yksin tekijöihin, jotka vaikuttavat potilaiden halukkuuteen 

käyttää videoteknologiaa. Useat olivat kuitenkin jollain tavoin pohtineet tätä. Potilaiden ko-

kemukset olivat pääosin olleet positiivisia, mikä yleensä edisti käyttöönottoa. (Kanste ym. 

2011.) Teknologian ominaisuudet ja hyödyllisyys vaikuttivat käyttöhalukkuuteen. Teknologian 

käyttö ei saa estää päivittäisiä toimia (Broens ym. 2007, 305). Videon välityksellä jaettavalla 

informaatiolla on vaikutusta siihen, miten potilaat kokevat yksityisyydensuojansa säilyvän ja 

kuinka halukkaita he olivat palvelua käyttämään (Warisse ym. 2004). Videovastaanoton käyttö 

ei saa aiheuttaa potilaalle tunnetta valvotuksi tai tirkistellyksi joutumisesta. Buck (2009) esit-

tää teknologian käyttöön hyväksymisen olevan enemmän kognitiivis-emotionaalinen kuin kog-

nitiivis-rationaalinen prosessi. Hoidon muuttuessa tulee taata turvallisuuden tunteen säilymi-

nen ja välttää aiheuttamasta häpeää, pelkoa tai epävarmuutta potilaissa. Yhdessä tutkimuk-

sessa arvioitiin että potilaslähtöinen kysyntä videopalvelulle ei ollut käyttöön vakiintumisen 

kannalta yhtä merkittävää kuin henkilökuntalähtöinen kysyntä. (Wade ym. 2014.) 

 

5.4 Taloudelliset tekijät 

 

Rahoitukseen liittyvät ongelmat ovat pitkälti toimintaympäristökohtaisia ja näin ollen aina 

erikseen harkittavia. Yhteistä kuitenkin oli toimipaikasta riippumatta rahoituksen saamisen 

hankaluus ja se, että muuttuvien hoitoprosessien myötä tarve rahoitusmallien uudistamiselle 

lisääntyi.   

 

Epävarmuus videoteknologian kustannusvaikuttavuudesta, vaikutuksesta potilaiden elämän-

laatuun ja hoidon laatuun heikensi halukkuutta rahoittaa projekteja. Rahoituksen saaminen ja 

jatkumisen varmistaminen olivat joissain tapauksissa esteitä teknologiahankkeiden jatkami-

selle. (Atack ym. 2005; Luo 2008.) Videovastaanotto on uudenlaista terveydenhuoltoa, eikä 

kaikilla vakuutusyhtiöillä ole olemassa rahoitusmalleja tätä palvelumuotoa varten. Saattoi 

olla esimerkiksi epäselvää, ovatko vakuutusyhtiöt valmiita rahoittamaan videon välityksellä 

tapahtuvaa vastaanottotoimintaa perinteisen sijaan. Lisääntyvän teknologian käytön myötä 

rahoitusongelmien uskotaan kuitenkin vähenevän. (Broens ym. 2007; Luo 2008.)  

 

Terveydenhuollon rahoittaminen poikkeaa toisistaan eri maissa, mutta useita hankkeita rahoi-

tettiin alkuvaiheessa apurahoilla. Vastuu rahoituksesta siirtyi hankkeen edetessä enemmän 
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organisaatiolle. Kaikki organisaatiot eivät ole kykeneviä rahoittamaan hankkeita itsenäisesti. 

(Broens ym. 2007; Postema ym. 2012; Whitten ym. 2010.) Tutkimuksessa, johon osallistui 92 

organisaatiota suurin osa (73 %) aloitti toimintansa apurahojen avulla. Seurantavaiheessa apu-

rahaa sai enää 45 % organisaatioista. Ne jotka pärjäsivät ilman apurahoja, saivat paremmin 

uuden toiminnan vakiinnutettua osaksi organisaation toimintaa. Tämän tutkimuksen mukaan 

apurahat ovat alussa tarpeellisia, mutta toiminnan vakiinnuttua ulkopuolisen rahoituksen tar-

ve vähenee. Yhdysvalloissa yhä useammat teknologiahankkeet saavat toiminnastaan korvausta 

vakuutusyhtiöiltä, minkä ajateltiin vaikuttaneen apurahojen tarpeen vähenemiseen. (Whitten 

ym. 2010.)  

 

Videoteknologian käyttö oletettavasti tehostaa hoitotyön tuottamista. Jos yrityksen tulos pe-

rustuu työtuntimääriin, videoteknologia saattaa vähentää yrityksen saamia tuloja. (Postema 

ym. 2012). Sairaanhoitajien palkka voi määräytyä tehtyjen kotikäyntien perusteella. Video-

teknologian vähentäessä kotikäyntejä tulee henkilökohtainen palkitseminen suunnitella uu-

destaan. (Atack ym. 2005.) Teknologian jalkauttaminen saattaa muuttaa huomattavasti aiem-

pien talous- ja työprosessien mallia. Organisaation kyky sopeutua muutoksiin lisäsi todennä-

köisyyttä onnistua hankkeessa. (Whitten ym. 2010.) Kustannusvaikuttavuutta on vaikeaa arvi-

oida, joten tarvitaan vaihtoehtoisia keinoja arvioida toiminnan kustannushyötyjä ja tehok-

kuutta jotta päättäjät, vakuutusyhtiöt ja ammattilaiset saadaan vakuuttumaan käyttöönoton 

kannattavuudesta. (Broens ym. 2007.)  
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5.5 Yhteenveto tuloksista 

 

                                   
                      

 

 

  

 

Kuvio 2 Yhteenveto käyttöönottoprosessiin vaikuttavista tekijöistä 

 

Kuvio (kuvio 2) havainnollistaa opinnäytetyön tutkimusotoksesta esiin nousseita käyttöönot-

toon vaikuttavia tekijöitä ja niiden suhteita. Teknologia tulee markkinoille ja organisaatioihin 

tarjontaa ja kysyntää seuraten. Organisaatioissa vaikuttaa dynaaminen inhimillisten tekijöi-

den, olemassa olevien rakenteiden ja resurssien kokonaisuus. Tämä muodostelma ja teknolo-

gian ominaisuudet määrittelevät teknologian soveltuvuuden ympäristöön.  

 

Teknologian arvolisäys ja lupaus vaikuttavat kaikkien sitä käyttävien osapuolten muutosmyön-

teisyyteen. Kehitysmyönteinen ilmapiiri ja riittävät talous- ja henkilöresurssit luovat teknolo-

gian käyttöönotolle otolliset olosuhteet. Johdon panostus prosessin huolelliseen suunnitteluun 

mahdollistaa käyttöönoton vakiintumisen. 



      30 

 

 

6 Pohdinta ja johtopäätökset 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää videovastaanottojen käyttöönottoon vaikuttaneita 

tekijöitä. Otoksesta nousi esiin melko monipuolisesti sekä hidastavia, että edistäviä tekijöitä.  

Mitään kriittisintä tekijää on vaikea määrittää. Useimmat tutkimukset korostivat oman näkö-

kulmansa olevan jalkauttamisen kannalta tärkein tekijä. Useasta näkökulmasta asiaa tarkas-

tellen voidaan kuitenkin päätellä, että asiat ovat osittain kontekstiinsa sidottuja ja niiden 

painoarvo vaihtelee.  

 

Otos oli melko yksimielinen ja kattava eikä huomattavia ristiriitoja ilmennyt. Tiedonhakupro-

sessi oli onnistunut. Otosta ei rajattu mihinkään maahan tai organisaatioon, joten katsaus on 

hyvin yleisluontoinen eikä suoraan yleistettävissä. Osa tutkimuksista keskittyi vain videotek-

nologiaan, osassa tutkittiin yhdessä erilaisia sovelluksia jalkauttaneita organisaatioita. 

 

Videoteknologian käyttöönottoprosessissa on kyse muutoksesta ja siihen sopeutumisesta. Val-

mius menestyä hankkeissa vaihtelee. Valmiutta voidaan arvioida ja samalla jo ennen hankkei-

den aloittamista kiinnittää huomio tekijöihin, jotka saattavat estää teknologian käyttöönoton 

onnistumista. Terveydenhuollon toteuttamista ohjaavat eettiset periaatteet, kuten oikeus 

hyvään hoitoon (ETENE 2001). Hyvän ja laadukkaan hoidon tuottaminen on terveydenhuollon 

organisaatioiden ydintavoite, jota videoteknologian käyttöönoton tulee lähtökohtaisesti tu-

kea. Opinnäytetyön tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että ensisijaisia käyttöönottoon mo-

tivoivia tekijöitä ovat videoteknologian vaikuttavuus hoidon laatuun ja hoidon tuottamisen 

kustannuksiin. Käyttöönottoon tarvitaan siis perusteltu syy.   

 

Vaikuttavuus hoidon laatuun ja kustannuksiin eivät takaa sitä, että käyttäjät kokevat teknolo-

gian hyödylliseksi. Koettu hyöty muodostui siitä, että videoteknologia helpotti työprosesseja, 

esimerkiksi etäkonsultaatiota, ja vähensi matkustamista. Otos puoltaa sitä, että kaikki sovel-

lukset noudattavat joiltain osin esimerkiksi Rogersin innovaatioteorian (2003) olettamia. Koet-

tu hyöty, soveltuvuus ja käytön helppous vaikuttavat teknologiasta riippumatta siihen, kuinka 

halukkaasti se hyväksytään käyttöön. 

 

Yhdessä aiemmassa tutkimuksessa oli arvioitu, että muuttamatta organisaation toimintatapo-

ja videovastaanottotoiminta oli huomattavasti tavanomaista kalliimpaa (Timonen 2004). 

Opinnäytetyön tutkimuksissa seuratuissa organisaatioissa ei kommentoitu sitä, kuinka kannat-

tavia hankkeet olivat taloudellisesti, mutta huomattavista muutoksista organisaation toimin-

nassa oli keskusteltu. Ehkä käyttöönottohalukkuuteen voi vaikuttaa tiedostetun muutoksen 

kokonaisvaltaisuus ja se, että käyttöönotto tarkoittaa paljon muutakin kuin pelkän teknologi-
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an integroimista yhteisöön. Jos takuita muutosprosessin taloudellisesta kannattavuudesta ei 

ole, voi käyttöönottohalukkuus heikentyä.    

   

Se, että eri organisaatioissa eri asiat nostettiin onnistumisen kannalta merkittäviksi, kielii 

kontekstin voimakkaasta vaikutuksesta käyttöönottoon. Otoksesta kävi kuitenkin ilmi, että 

kohdatut ongelmat ovat yhtenäisiä maasta toiseen. Tutkimusmateriaali poliittisista vaikutta-

jista, liiketaloudesta ja kustannusvaikuttavuudesta jäi hyvin vähäiseksi. Lisäämällä esimerkiksi 

liiketalouden tietokantoja näkökulmaa olisi voitu laajentaa toimeenpanostrategioihin. Poliitti-

set strategiat ovat kansallisia ja niissä on eroavaisuuksia. Alun perin niitä pyrittiin rajaamaan 

pois juuri tämän takia. Toisaalta niitä analysoimalla olisi voitu oppia paljon siitä, mikä on yh-

teiskunnan vastuu asiassa ja mitkä päätökset ovat edistäneet tai hidastaneet videoteknologian 

jalkautumista vakiintuneeseen käyttöön.  

 

Selvää on, että kansallisten strategioiden ja lakien tulisi tavoitella e-Health palveluiden käyt-

töönottoa, koska tällöin taloudellisia resursseja ohjattaisiin hankkeille ja tietoverkostojen ja 

laitteiden yhteensopivuus voisi parantua. Tulosten perusteella toiminnan saaminen vakuutuk-

sen pariin saattoi osaltaan edistää palveluntuotannon jatkumista vähentämällä ulkopuolisen 

rahoituksen tarvetta. Suomessa lainsäädännön merkitys on ymmärretty ja mm. yhteisen säh-

köisen verkoston kehittäminen on jo pitkällä. Koska useat etävastaanotot olivat olleet toimin-

nassa jo useamman vuoden ajan, voidaan arvella, että yhtenäisen palveluverkoston puuttumi-

nen ei ole kuitenkaan toimintaa estävä tekijä, mutta sujuvoittaa ja vakauttaa toimintaa huo-

mattavasti.  

 

Toiminnan moniulotteisuus ja alttius erilaisille opinnäytetyössä esitetyille muuttujille, eli pro-

sessin haastavuus, selittää ehkä osaltaan hidasta käyttöönottoa ja käyttöön vakiintumista. 

Käyttöönotto prosessi ei ole organisaatioille täysin yksiselitteistä ja tutkimusmateriaalista 

päätellen mitään yhtenäistä, kaikille toimivaa käyttöönottostrategiaa ei ole. Lisäksi aiheesta 

on tutkimustietoa vasta viimeisten vuosikymmenten ajalta. Näiden haasteiden edessä on ym-

märrettävää, ettei suurissa operationaalisissa muutoksissa aina onnistuta täysin ongelmitta tai 

että muutos on hidasta. Ehkä hidas käyttöönotto on estänyt liiallista riskinottoa organisaatioi-

den kannalta.  

 

6.1 Tutkimuksen eeettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimuksen eettisyys huomioidaan jo tutkimusaihetta valittaessa. Tieteelliselle tutkimus-

työlle on asetettu vaatimuksia joiden avulla pyritään tuottamaan aitoa ja auktoriteeteista 

riippumatonta tietoa. Tiedonhankintaan ja julkistamiseen on olemassa yksimieliset ja yleisesti 

hyväksytyt tutkimuseettiset periaatteet. Pyrkimyksenä on tehdä tietoisia ja eettisesti perus-

teltuja ratkaisuja tutkimuksen teon aikana. ( Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 23 - 25.)  
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Tutkimustyön kaikissa vaiheissa tulee välttää epärehellisyyttä. Asianmukaisin lähdemerkinnöin 

varmistetaan tekstin alkuperä ja plagioimattomuus. Tulokset raportoidaan sepittelemättä ei-

kä raportointi saa olla harhaanjohtavaa. Myös tutkimuksessa olevat puutteet esitellään avoi-

mesti. (Hirsjärvi ym. 2000, 27 - 28.)  

 

Tutkimuksen teossa tulee noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Hyvän tieteellisen käytän-

nön loukkauksia ovat piittaamattomuus ja vilpillinen toiminta. Piittaamattomuutta on puut-

teellinen viittaaminen ja muiden tutkijoiden vähättely, harhaanjohtava raportointi ja huoli-

maton kirjaaminen. Tieteellistä vilppiä ovat väärän tiedon ja tutkimustulosten esittäminen tai 

julkaiseminen, luvaton lainaaminen, sepittäminen ja vääristely. (TENK 2012, 8 - 9) 

 

Opinnäytetyössä on pyritty avoimeen prosessiin ja rehelliseen raportointiin. Englanninkieliset 

tutkimukset on käännetty mahdollisimman huolellisesti. Työ on opiskelijan omaa tekstiä eikä 

tahallista vilppiä ole harjoitettu.  

 

Keskeisessä osassa tutkimuksen tekemistä on luotettavuuden arviointi. Arvioimalla luotetta-

vuutta pyritään minimoimaan mahdolliset virheet. Tutkimuksen toistettavuus arvioidaan osa-

na luotettavuuden arviointia. (Hirsjärvi ym. 2000, 213.) Systemaattisessa kirjallisuuskatsauk-

sessa kaikki työ dokumentoidaan huolellisesti, jotta lukijat voivat seurata työskentelyproses-

sia (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 54). Opinnäytetyössä toistettavuus on pyritty takaamaan tau-

lukoimalla haut ja kuvailemalla analysointiprosessi johdonmukaisesti.  

 

Lisäksi arvioidaan tutkimuksen validius, joka tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata 

sitä, mitä tutkimuksessa on tarkoitus tutkia (Hirsjärvi ym. 2000, 213). Systemaattisen kirjalli-

suuskatsauksen avulla saatiin hyvä otos ja vastauksia tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymys-

ten asettelu oli onnistunut ja kahden vastakkaisen näkökulman käyttäminen saattoi laajentaa 

hakutulosta. Otos oli melko yksimielinen ja kattava eikä huomattavia ristiriitoja ilmennyt. 

Tiedonhakuprosessi oli onnistunut. Otosta ei rajattu mihinkään maahan tai organisaatioon, 

joten katsaus on hyvin yleisluontoinen eikä suoraan yleistettävissä. Osa tutkimuksista keskittyi 

vain videoteknologiaan, osassa tutkittiin yhdessä erilaisia sovelluksia jalkauttaneita organisaa-

tioita. 

 

Systemaattiselle kirjallisuuskatsaukselle on ominaista kaikkien vaiheiden kriittinen arviointi. 

Hakuprosessin arvioinnissa huomioidaan kartoitetun aineiston edustavuus ja pyritään välttä-

mään julkaisuharhaa, eli pääosin positiivisten tutkimustulosten esittämistä. Julkaisuharhaa 

voi välttää sisällyttämällä tutkimusaineistoon myös harmaata kirjallisuutta, jonka laatu arvi-

oidaan samoin kriteerein kuin muiden tutkimusten. ( Pudas-Tähkä ym. 2007, 53.)  
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Opinnäytetyössä ei seulottu harmaata kirjallisuutta. Opinnäytetyössä ei asetettu hypoteeseja. 

Esioletus aiemman tiedon ja teorian perusteella oli, että videoteknologian vakiintuminen 

käyttöön on ollut hidasta. Haku ja otos olisivat saattaneet muuttua, jos tätä oletusta ei olisi 

ollut. Tällöin tutkimusmateriaaliin olisi saattanut löytyä enemmän esimerkkejä onnistuneista 

teknologiahankkeista. Viitehaun tekeminen kuitenkin lisäsi läpi käytyjen tutkimusten määrää 

ja yleisesti ottaen ajatellaan, että leviäminen on ollut videoteknologian oletettuun käyttöpo-

tentiaaliin nähden hidasta.   

 

Vain englanninkielisten tutkimusten käyttämisestä voi seurata kieliharha, minkä vuoksi suosi-

tellaan huomioitavaksi myös muilla kielillä tehdyt tutkimukset (Pudas-Tähkä ym. 2007, 53). 

Opinnäytetyössä on mukana vain suomen ja englanninkielisiä tutkimuksia ja luotettavuus saat-

taa heikentyä, jos käännösvirheitä on tapahtunut. Tämän vuoksi esimerkiksi terveysteknologia 

termistön käsittelyssä on pyritty huolellisuuteen ja yhteneväisyyteen. Apuna käytettiin MeSH 

tietokantaa.  

 

Luotettavuuden vuoksi systemaattisen kirjallisuuskatsauksen metodiosassa tulee raportoida 

kuvaus artikkelien sisäänottokriteereistä sekä laadun arvioinnista. Epäselvyys metodiosan ku-

vauksessa voi johtaa katsauksen hylkäämiseen. Hyvällä tutkimussuunnitelmalla voidaan lisätä 

tutkimuksen luotettavuutta. ( Pudas-Tähkä ym. 2007,54.)  

 

Tutkimusten laadunarviointi osoittautui haasteelliseksi. O’Cathain (2013, 583) kuvailee eri 

metodeja yhdistelevien terveysteknologiatutkimusten laadunarviointia yhä haastavaksi, koska 

myös sopivista tutkimusmenetelmistä on vielä epäselvyyttä. Sopivaa laadun arvioinnin mitta-

ria ei löytynyt, joten laadun arviointi tehtiin soveltaen. Laatupisteet ovat vain suuntaa anta-

via. Mukaan pyrittiin kuitenkin valitsemaan teknologiahankkeissa tehtyjä tapaustutkimuksia, 

ja valtaosa tutkimuksista perustui projekteja johtaneiden tai muuten läheisesti projekteissa 

toimineiden henkilöiden kokemuksiin. Asiantuntijaraportit ovat teknologiayhdistysten johtaji-

en ja alan tutkijoiden tekemiä. Opinnäytetyön luotettavuutta voi heikentää se, että tekijöitä 

on vain yksi. Lisäksi opiskelijan kokemattomuus tutkimustyön tekemisestä saattaa vaikuttaa 

prosessin eheyteen ja luotettavuuteen.  

 

 

6.2 Lopuksi 

 

Käyttöönoton kannalta merkittävämpi on toimintaan tähtäävä kysymys ”miten” kuin ”miksi”. 

Käyttöönottoon vaikuttavista syistä on runsaasti tietoa saatavilla. Seuraavaksi olisi hyödyllistä 

koota näitä tekijöitä ja lähestyä aihetta organisaatiokohtaisesti erilaisia teorioita käyttäen, 

pohtien, miten näihin tekijöihin vaikutetaan? Miten luodaan yhdessä tekemisen tahto ja vä-
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hennetään ennakko-oletuksia? Miten tai missä teknologia parantaa hoidon laatua? Miten orga-

nisaatiossa voidaan vaikuttaa teknologian soveltuvuuteen?  

 

Hyvä tutkimusaihe voisi olla esimerkiksi kirjallisuuskatsaus toteutetuista videovastaanotoista 

eri alojen potilaille. Kerätyillä tiedoilla voisi koota tarkkoja käyttäjäprofiileja siitä, minkälai-

sille potilaille videoteknologia sopii tai ei sovi. Tällainen profiili voisi olla hyödyllinen palvelun 

kohdentamista suunniteltaessa.  

 

Terveysteknologia on oma tutkimusalansa ja monipuolista tutkimusmateriaalia löytyy. Käyt-

töönoton näkökulmasta tutkimustyötä kannattaisi jatkaa yksittäisissä organisaatioissa esimer-

kiksi käyttöönottoa edeltävällä kartoituksella. Kartoituksessa käsiteltäviä asioita olisivat joh-

don asenteet, henkilökunnan muutosvalmius, teknologian soveltuvuus hoidettaville potilaille, 

vaihtoehtoiskustannus suhteessa aiempiin työprosesseihin sekä kustannusarvio- ja vaikutta-

vuus.  

 

Ehkä ajatus hoitotyön modernisoitumisesta itää yhteiskunnan kehityksen mukana ja vaikuttaa 

itsessään käyttöönottoprosesseihin. Teknologian kehittyessä, halventuessa ja vakiintuessa ar-

kikäyttöön siitä tulee yhä läheisempi osa elämäämme – se normalisoituu. Johtoportaisiin astuu 

jo sukupolvi, joka on kasvanut teknologian kanssa ja tämä trendi jatkuu tulevaisuudessakin.  

Tehokkuutta tavoiteltaessa myös aidon ihmiskontaktin hoitava vaikutus tulee pitää mielessä.  

 

Käyttöönotto on ollut hidasta ehkä syystäkin. Jos vaikuttavuudesta ei olla varmoja, voi liika 

innokkuus olla riski. Kokemuksia videoteknologian hyödyistä hoitotyössä on jo paljon ja niiden 

perusteella sen leviämisen edistäminen on kannattavaa. Innovaation leviämistä edistää osal-

taan tiedon leviäminen. Opinnäytetyö on pisara meressä, mutta ajankohtaisuudessaan lisää 

tietoa terveysalan trendeistä ja tulevaisuudesta.  
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sien huolellinen suun-

nittelu, kannustavat 

johtajat, teknologian 

toimivuus 

17/19 

Boddy, D., King, G., 

Clark, J., Heaney, D., 

Mair, F. 2009 

Skotlanti 

sisäisten ja ulkoisten 

tekijöiden vaikutuk-

set teknologian jal-

kauttamisprosessiin 

kvalitatiiviset puoli-

strukturoidut haastat-

telut johtajille, joilla 

kokemus projektista 

n=18 

laadullisen aineiston 

analyysi, Nvivo 

Konteksti vaikuttaa 

jalkauttamisproses-

siin, kontekstia muut-

tamalla voidaan vai-

kuttaa prosessiin 

15/19 

Vuononvirta, T. 2011 

Suomi 

Etäterveydenhuollon 

käyttöönoton onnis-

tumiseen vaikuttavat 

tekijät terveyden-

huollon verkostoissa 

Väitöskirja, teema-

haastattelut n=41 

DIT,TAM,FITT 

aineistolähtöinen, 

teorialähtöinen ja 

teoriaohjaava sisäl-

lönanalyysi 

Keskeisin käyttöön-

oton onnistumisessa 

vaikuttava tekijä on 

soveltuvuus. 

19/19 
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Luo, J. 2008 

Yhdysvallat 

Raportti tarkastelee 

esteitä teknologian 

hyväksymiseen ja 

käyttöönottoon sekä 

sen mahdollisuuksia 

edetä etulinjan hoi-

tomenetelmäksi 

asiantuntijaraportti Haasteina mm. hinta, 

laatu, luotettavuus ja 

soveltuvuus. Valtavir-

taistaminen tulee 

halventamaan tekno-

logiaa ja vähentä-

mään taloudellisia 

jalkauttamisen estei-

tä. 

7/19 

Buck, S. 2009. 

Alankomaat 

9 inhimillistä tekno-

logian käyttöönottoon 

vaikuttavaa tekijää 

Kirjallisuuskatsaus, 

asiantuntijaraportti 

Inhimilliset tekijät 

vaikuttavat merkittä-

västi käyttöönoton 

onnistumiseen ja niitä 

tulee pohtia käyt-

töönottoa suunnitel-

taessa 

7/19 

Grigsby, B., Brega, 

A., Bennet, R., De-

vore, P., Paulich, M., 

Talkington, S., 

Floersch, N., Barton, 

P., Neal, S., Araya, 

T., Loker, J., Krohn, 

N. & Grigsby, J. 2007 

Lääkärien asenteiden 

vaikutus videovälit-

teisten hoitomene-

telmien käyttöönotos-

sa 

 puolistrukturoidut 

haastattelut projekti-

johtajille, kansallinen 

tutkimus, kvalitatiivi-

nen, haastateltuja 

n=56 

vertaisarvioitu 

Lääkäreiden asenteil-

la on merkittävästi 

vaikutusta siihen 

miten videomenetel-

mät hyväksytään 

organisaatioon. 

15/19 

Atack, L. & Duff, D. 

2005 

Kanada 

Jalkauttamisproses-

seihin vaikuttavat 

avaintekijät johtajien 

näkökulmasta 

Asiantuntijaraportti 

useisiin organisaatioi-

hin tehdyn kolmevuo-

tisen tapaustutkimuk-

sen havainnoista 

Videoteknologian 

integrointi vaatii 

johtamisen ja hoidon 

uudelleen suunnitte-

lua, avain asioita ovat 

organisaation muu-

tosvalmius, rekrytoin-

ti, rahoitus, hoidon 

laatu ja koulutus 

12/19 

Broens, T., Halteren, 

A., Hermens, H., Huis 

in't Veld, 

R.,Nieuwenhuis, J. & 

Vollenbroek-Hutten. 

2007 

Alankomaat 

Menestyvien teknolo-

giahankkeiden piir-

teet 

Kvalitatiivinen kirjal-

lisuuskatsaus, n=45 

laadullinen sisällön 

analyysi  

vertaisarvioitu 

Menestykseen vaadi-

taan visionääristä 

ajattelua kaikilta 

osallistujilta 

12/19 

Whitten, P., Holtz, B. 

& Nguyen, L. 2010.  

Englanti 

Menestyvän teknolo-

giahankkeen ominai-

suuksia 

Online -kysely n=92 

UTAUT, ORC 

kvantitatiivinen ana-

lyysi, korrelaatioker-

toimin 

Avant-garde ajattelu, 

kannustava ilmapiiri, 

vaikuttava suunnitte-

lu ja rahallinen tuki 

ovat tärkeitä menes-

tyksen elementtejä 

16/19 
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Warisse Turner, J., 

Reinsch, L. & Thom-

as, R. 2004 

Ohio 

Videopalveluiden 

käyttöhalukkuuteen 

vaikuttavat tekijät  

Poikkileikkaustutki-

mus n=318 

puhelinhaastattelut, 

kirjallisuuskatsaus 

 

DIT, 

pääkomponenttiana-

lyysi 

Koettu hyöty ja tek-

nologian soveltuvuus 

lisäsivät käyttöhaluk-

kuutta, työtehtävä ja 

toimintaympäristö 

(ensihoito vs. kiiree-

tön) vaikuttivat jon-

kin verran. Käytettiin 

mieluummin perus- 

kuin erikoissairaan-

hoidossa.  

15/19 

Wade, V., Elliot, J. & 

Hiller, J. 2014 

Australia 

Tarkoituksena raken-

taa malli joka osoit-

taa merkittävimmät 

projektin menestyk-

seen vaikuttavat 

tekijät.  

Puolistrukturoitu 

kvalitatiivinen haas-

tattelu, 36 videovälit-

teistä palvelua, n=39 

 

grounded theory ana-

lyysi 

Lääkäreiden hyväk-

synnän saamisen 

uskottiin selittävän 

paljon menestykseen 

vaikuttavasta vaihte-

lusta ja käyttöön 

leviämisestä 

14/19 
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Liite 3. Kvalitatiivisen tutkimuksen laatukriteerit (Mukailtu suomen sairaanhoitajaliitto 2004) 
Kontio & Johansson 2007, 106 
Arvio Kyllä Ei Ei tietoa /ei sovellu 

Tutkimuksen tausta ja tarkoitus   

Onko tutkittava ilmiö määritel-
ty selkeästi 

   

Onko tutkimuksen aihe perus-
teltu kirjallisuuskatsauksen 
avulla sisällöllisesti, menetel-
mällisesti ja eettisesti ja onko 
se riittävän innovatiivinen? 

   

Onko tutkimuksen tarkoitus, 
tavoitteet ja tutkimustehtävät 
määritelty selkeästi? 

   

Aineisto ja menetelmät   

Ovatko aineistonkeruumene-
telmät ja – konteksti perustel-
tu ja kuvattu riittävän yksi-
tyiskohtaisesti? 

   

Soveltuuko aineiston keruu-
menetelmä tutkittavaan ilmi-
öön ja tutkimukseen osallistu-
jille? 

   

Onko aineiston keruu kuvattu?    
Onko aineistoa kerätty henki-
löiltä joilla on tietoa tutkitta-
vasta ilmiöstä? 

   

Onko aineiston sisällön riittä-
vyyttä arvioitu? (saturaatio) 

   

Onko aineiston käsittely ja 
analyysin päävaiheet kuvattu? 

   

Soveltuuko valittu analyysime-
netelmä tutkittavaan ilmiöön? 

   

Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys   

Tutkija on nimennyt kriteerit, 
joiden perusteella hän on 
arvioinut tutkimuksen luotet-
tavuutta 

   

Tutkimuksessa on käytetty 
aineiston tai menetelmien 
triangulaatiota lisäämään 
luotettavuutta 

   

Tutkija on pohtinut huolelli-
sesti eettisiä kysymyksiä (mm. 
tietoinen suostumus) 

   

Tutkimukseen osallistuneet 
ovat arvioineet tutkimustulok-
sia ja vahvistaneet tulosten 
vastaavuuden kokemuksiinsa; 
tai lukija voi tunnistaa ja 
ymmärtää tulokset. 

   

Tutkija on pitänyt päiväkirjaa 
tai kirjoittanut muistiinpanoja 
tutkimuksen kulusta 

   

Tulokset ja johtopäätökset   

Tuloksilla on uutuusarvoa ja 
merkitystä hoitotyön kehittä-
misessä 

   

Tulokset on esitetty selkeästi, 
loogisesti ja rikkaasti ja niiden 
antia on verrattu aikaisempiin 
tutkimuksiin 

   

Tutkimuksen johtopäätökset 
perustuvat tuloksiin ja ovat 
hyödynnettävissä 

   

Muut huomiot/kokonaisarvio   

Tutkimus muodostaa eheän, 
selkeän ja johdonmukaisen 
kokonaisuuden 
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Liite 4. Tiedonhaku tietokannoittain ajalla 3.1.2015 – 30.1.2015  
Medic 
Video* AND käyttö* 24                                                                                                                                          2 
 
Ebsco, academic search elite, business, cinahl  
e-health application success factors 8349 
ehealth challenges 1 
ehealth adoption 1 
e-health success factors 109 
Adoption of telemedicine 2 

adoption of e-health  1346 

Videoconferencing AND healthcare AND implementation 18                                                                                     1 
videoconferencing in healthcare AND adoption 9                                                                                                    1 
videoconferencing in healthcare AND obstacles or barriers  14                                                                                  2 
videoconferencing AND healthcare AND adoption 5 
telehealth AND home AND implementation 28 
telemedicine OR telehealth AND implementation NOT EHR AND video 23 
Current status of national e-health AND telemedicine development 151 
 
Melinda 
videoconferencing AND health  7 
Video? AND käyttö? AND lääket? AND eHealth  2000, 162 
 
Ovid 
videoconferencing AND implementation 2000, 84 
videoconferencing AND healthcare AND implementation 16 
telecare AND home AND video AND implementation 3 
 
Sage journals  
videoconferencing AND healthcare AND implementation 2000, 85                                                                            2 
home AND telecare AND implementation AND video 97                                                                                           3 
videoconferencing AND implementation AND obstacle AND challenge 57 
 
PubMed Central 
ehealth challenges 2194 
e-health development AND challenge 176 
development AND acceptance of e-health, 364 
video AND care AND nursing löytyi 36 
Telecommunication AND systems AND nursing,53 
mobile health AND adoption AND video 590 
home telecare AND video AND implementation 138 
ehealth AND video AND adoption AND challenges 261 
videoconferencing AND healthcare AND implementation AND factor* NOT mental 102                                                1 
mobile health AND adoption 58 
online AND video consultation AND adoption 318 
telehealth AND video AND adoption 428 
 telehealth AND videoconferencing AND adoption AND challenge 76 
obstacle AND e-health development 140 
 
Theseus 
 terveysteknologia and haaste 25 
 
Cochrane 
videoconferencing and adoption 1 
videocare and adoption 0 
telemedicine and benefit 3 
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