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Vuononvirta, Tiina, Telehealth adoption in healthcare networks 
University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of Health Sciences, General Practice, Public
Health, Health Administration,  P.O. Box 5000, FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. D 1145, 2011
Oulu, Finland

Abstract
Telehealth adoption is a complex and challenging process that often ends in failure. In Finland,
telehealth in the form of videoconferencing is used relatively little in patient care, despite the
relatively long geographical distances. The aim of this study was to describe telehealth adoption
within one Finnish telehealth project. The aim was also to investigate why some telehealth
applications remained in permanent use after the experimental phase while others did not. 

This was a qualitative study in which the material was gathered using theme interviews.
Document material was also used to complement the interview data. Employees working in health
care centres and specialised health care (n=41) took part in the study in 2007–2009. Some of the
staff members were interviewed twice, which is why the material comprised a total of 55
interviews. The material was analysed using inductive, deductive and theory-driven content
analysis. 

Successful adoption of telehealth applications is influenced by a variety of factors. The key
factor is telehealth compatibility, which must be looked at from the perspectives of individuals
(staff and patients), processes and the organisation. In terms of adoption success, factors
associated with the organisation and how the project was organised were particularly emphasised,
such as the need for adoption and arrangement of teleconsultations as regular processes with
permanent staff and due attention to technology access and functionality. As a whole, health care
staff were positive towards telehealth adoption; however, a negative attitude is not a definite
obstacle to adoption. Health care staff perceived telehealth as having a number of benefits for
patients, employees and society as a whole. Telehealth must be suited for patients and employees,
clinical healthcare processes and the organisation. Suitability can be impacted by organisation and
technology. 

The study has generated information about the adoption of telehealth in the Finnish health care
system. This information can be made use of when planning new telehealth projects. 

Keywords: adoption, attitudes, benefit, compatibility, primary health care, telehealth,
videoconferencing





Vuononvirta, Tiina, Etäterveydenhuollon käyttöönotto terveydenhuollon
verkostoissa 
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Tiivistelmä
Etäterveydenhuollon käyttöönotto on monimutkainen ja haasteellinen prosessi, jossa epäonnistu-
taan usein. Suomessa videoneuvottelutekniikan avulla toteutettua etäterveydenhuoltoa käytetään
potilastyössä melko vähän, vaikka meillä maantieteelliset välimatkat ovat pitkiä. Tämän tutki-
muksen tarkoituksena oli kuvata etäterveydenhuollon käyttöönottoa yhdessä suomalaisessa etä-
terveydenhuoltohankkeessa. Tarkoituksena oli myös selvittää, miksi osa etäterveydenhuollon
sovelluksista jäi pysyvään käyttöön ja osa loppui kokeiluvaiheen jälkeen. 

Tutkimusmetodina oli laadullinen tutkimus, jossa aineisto kerättiin teemahaastatteluilla.
Lisäksi dokumenttiaineistoa käytettiin täydentämään haastatteluaineistoa. Haastatteluihin osal-
listui terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon työntekijöitä (n = 41) vuosina 2007–09. Osa
työntekijöistä haastateltiin kahteen kertaan, joten kokonaisuutena tutkimusaineisto käsitti 55
haastattelua. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä, teorialähtöisellä ja teoriaohjaaval-
la sisällönanalyysillä. 

Etäterveydenhuollon sovellusten käyttöönoton onnistumiseen vaikuttavat monet eri tekijät.
Keskeisin tekijä on etäterveydenhuollon soveltuvuus, jota pitää tarkastella yksilön (työntekijöi-
den ja potilaiden), prosessien ja organisaation näkökulmista.  Käyttöönoton onnistumisessa pai-
nottuvat etenkin organisaatioon ja hankkeen organisoimiseen liittyvät tekijät, kuten tarve käyt-
töönotolle ja etäkonsultaatioiden järjestäminen säännöllisiksi prosesseiksi, joissa on pysyvät
työntekijät ja joissa teknologian saatavuudesta sekä toimivuudesta on huolehdittu. Terveyskes-
kustyöntekijät suhtautuvat pääasiassa myönteisesti etäterveydenhuollon käyttöönottoon, eikä
kielteinen asenne ole ehdoton este käyttöönotolle. Terveyskeskustyöntekijät kokevat etätervey-
denhuollosta olevan monenlaista hyötyä potilaille, työntekijöille ja yhteiskunnalle. Etätervey-
denhuollon täytyy soveltua potilaille ja työntekijöille, terveydenhuollon kliinisiin prosesseihin ja
organisaatiolle. Organisoinnilla ja teknologialla voidaan vaikuttaa soveltuvuuteen. 

Tutkimus on tuottanut tietoa etäterveydenhuollon käyttöönotosta suomalaisessa terveyden-
huoltojärjestelmässä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa uusia etäterveydenhuolto-
hankkeita. 

Asiasanat: asenteet, etäterveydenhuolto, hyöty, käyttöönotto, perusterveydenhuolto,
soveltuvuus, videoneuvottelu
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1 Johdanto 

Perusterveydenhuollolla on keskeinen merkitys hoidon koordinoinnin ja tervey-

denhuoltojärjestelmän tehokkuuden kannalta. Se toimii potilaiden, terveydenhuol-

lon ammattilaisten ja palveluyksiköiden muodostaman verkoston keskuksena, 

mahdollistaa terveydenhuoltopalvelujen yleisen saatavuuden ja on tasoittamassa 

osaltaan maantieteellisiä ja sosioekonomisia eroja väestön keskuudessa (Ferrer 

ym. 2005, Gask 2005, Stille ym. 2005). Terveydenhuollon asiakkaiden kasvavat 

ja monimutkaistuvat ongelmat, ikääntyvien lisääntyvä määrä, teknologian tuomat 

uudet mahdollisuudet sekä arvojen ja asenteiden muuttuminen vaativat tervey-

denhuoltoa kehittämään entistä integroituneempia hoitoprosesseja eri palvelun-

tuottajien muodostamassa verkostossa (Mur-Veeman ym. 2003, Raab & Milward 

ym. 2003). Terveydenhuolto-organisaatioiden odotetaan järjestävän palvelut asia-

kaslähtöisinä joustavina hoitoketjuina, mikä ei onnistu ilman perusterveydenhuol-

lon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen sujuvaa yhteistyötä ja verkostoitumista 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, Myllymäki 2006).  

Uuden informaatioteknologian kehittymisen myötä verkostoitumisesta ja yh-

teistyöstä on tullut entistä helpompaa ja kustannustehokkaampaa (Castells 1996, 

Aas 2001, Koivisto 2002, Mur-Veeman ym. 2003, Hakkarainen ym. 2004, Mena-

chemi ym. 2004, Lamothe ym. 2006, Demiris 2006, Ackerman ym. 2010, Kreps 

& Neuhauser 2010). Myös Suomessa terveydenhoitopalvelujen saatavuutta ja 

toimivuutta pyritään kehittämään muun muassa tehostamalla terveyskeskusten 

verkostoitumista ja hyödyntämällä informaatioteknologiaa (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö 2009, KASTE 2008–2011, Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen 

ohjelma 19.4.2007). Videoneuvotteluteknologia on yksi informaatioteknologian 

muoto, jota voidaan käyttää etäterveydenhuollon eri sovelluksissa, muun muassa 

etäkonsultaatioissa, -vastaanotoissa, -koulutuksessa ja -kokouksissa (Wootton 

2006, Moehr ym. 2006). 

Etäterveydenhuollon avulla voidaan parantaa hoidon saatavuutta, jatkuvuutta 

ja laatua, tehostaa informaation siirtymistä eri hoitoyksiköiden välillä sekä vähen-

tää potilaiden ja työntekijöiden matkustamisesta aiheutuvaa vaivaa ja kustannuk-

sia. (Aas 2002, Guillen ym. 2002, Jennet ym. 2003, Larsen ym. 2003) Etätekno-

logian käyttö parantaa myös perusterveydenhuollon ammattilaisten täydennys-

koulutusmahdollisuuksia sekä helpottaa yhteistyötä vertaisverkostojen, asiantunti-

joiden ja eri organisaatioiden välillä (Aas 2002, Allen ym. 2002, Hailey 2005, 

Jarvis-Selinger ym. 2008).  
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Vaikka etäterveydenhuollon käyttöönotto koetaan yleisesti hyödyllisenä, sen 

käytön vakiinnuttaminen terveydenhuollon arkeen ei tapahdu helposti (Al-Qirim 

2003, Whitten & Adams 2003, May 2006, Wootton 2006). Terveydenhuollon 

työtekijöiden hyväksyntä ja osallistuminen käyttöönottoprosessiin on etätervey-

denhuollon onnistuneessa käyttöönotossa keskeinen tekijä (Wootton & Hebert 

2001, May ym. 2003a, Whitten ym. 2005, Doolittle & Spaulding 2006, Gagnon 

ym. 2006, Al-Qirim 2007). Etäterveydenhuollon käyttöönotto monimutkaisessa 

toimintaympäristössä vaatii kuitenkin onnistumista monien sekä yksilöön, tekno-

logiaan että organisaatioon liittyvien muuttujien kohdalla (Whitten & Adams 

2003, Gagnon ym. 2005a, Wootton 2006). Terveydenhuollossa tapahtuvassa etä-

teknologian käyttöönotossa kontekstisidonnaisuus on keskeistä, mikä tekee sen 

tutkimisesta ja teoreettisen mallin luomisesta haasteellisen tehtävän (May ym. 

2002, May ym. 2003b). 

Etäterveydenhuollon käyttöönotosta on kansainvälisiä tutkimuksia jonkin 

verran (esim. Chau ja Hu 2001, Croteau ja Vieru 2002, Helitzer ym. 2003, Whit-

ten ja Mackert 2005, Moehr ym. 2006, Al-Qirim 2007, Whitten ym. 2009, Singh 

ym. 2010). Tutkimuksissa on käytetty monia erilaisia teoreettisia malleja, käsite-

järjestelmiä ja näkökulmia, joiden sekavuus vaikeuttaa tutkimustiedon kumuloi-

tumista ja kokonaisuuden hahmottumista. Tutkimukset ovat nostaneet esille huo-

mattavan määrän etäterveydenhuollon käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä, kuten 

havaittu hyöty, käytön helppous, soveltuvuus, asenteet ja tarve käytölle (Chau & 

Hu 2001, Croteau & Vieru 2002, Hu ym. 2002, Whitten & Rowe-Adjibogoun 

2002, Helitzer ym. 2003, Whitten ja Mackert 2005, Moehr ym. 2006, Obstfelder 

ym. 2007, Al-Qirim 2007, Cho ym 2008, Bellazzi ym. 2008).  

Suomessa aloitettiin jo 90-luvulla useita etäterveydenhuollon kokeiluja vi-

deoneuvottelutekniikalla (esim. Mielonen ym 1998, 2000, Lamminen ym. 2000, 

2001, Jaatinen ym. 2002). Vaikka nämä kokeilut tutkimuksissa osoitettiin käyttö-

kelpoisiksi ja hyödyllisiksi (mm. kustannustehokkuus), edelleenkin videoneuvot-

telutekniikan hyödyntäminen terveyskeskuksissa on melko vähäistä (Hämäläinen 

ym. 2008). Suomessa on myös hyvin vähän tutkittu etäterveydenhuollon käyt-

töönottoa työntekijän tai organisaation näkökulmasta (esim. Syväjärvi ym. 2003). 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää terveydenhuollon työntekijöiden 

kokemuksia ja etäterveydenhuollon käyttöönottoon vaikuttaneita tekijöitä yhdessä 

suomalaisessa etäterveydenhuoltohankkeessa (Oulunkaaren Verkostoterveyskes-

kus-hanke). Tarkoituksena on myös tutkia, miksi osa etäterveydenhuollon sovel-

luksista jäi pysyvään käyttöön ja osa loppui kokeiluvaiheen jälkeen. Koska etä-

terveydenhuollon toimintamallin odotetaan edelleen leviävän Suomessa, on tärke-
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ää tietää, mitkä tekijät ovat keskeisiä etäterveydenhuollon hankkeiden onnistumi-

sen kannalta suomalaisessa kontekstissa.  
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2 Teoria ja kirjallisuuskatsaus 

2.1 Verkostot terveydenhuollossa 

Verkostot ovat järjestelmiä, joita esiintyy yhteiskunnassa ja luonnossa sekä sosi-

aalisina että fyysisinä rakenteina (esim. viemäriverkostot, Internet) (Barabási 

2002). Verkostot muodostuvat solmuista ja niiden välisistä siteistä (Brass ym. 

2004, Castells 2004). Yhteiskunnassa verkoston solmut muodostuvat ihmisistä tai 

organisaatioista ja linkit ovat heidän/niiden välisiä sosiaalisia suhteita (Barabảsi 

& Alber 1999, Mayo ym. 2003). Toimijoiden väliset siteet voivat olla joko vahvo-

ja tai heikkoja siteitä (Granovetter 1973, Hakkarainen ym. 2004) sen mukaan, 

kuinka läheisiä toimijat ovat toisilleen ja kuinka paljon heidän välillään on kans-

sakäymistä. Samankaltaiset ihmiset verkostoituvat luonnollisemmin keskenään, 

koska samanlaisuus helpottaa vuorovaikutuksen ja luottamuksen syntymistä (Cott 

1997, Brass ym. 2004, Fattore & Salvatore 2010). Organisaatioteorian näkökul-

masta verkostot ovat yksi organisoitumismuoto jäykän hierarkian ja joustavien 

markkinoiden välille (Pihkala ym. 2006). Verkosto voi helpommin muuttua toi-

mintaympäristön muutosten mukana kuin järjestelmä tai yksittäinen organisaatio 

(Kilpeläinen 2006). 

Verkoston keskittyneisyys on käsite, joka tarkoittaa verkoston keskittynei-

syyttä jonkin tietyn solmukohdan ympärille. Verkoston tiheydellä tarkoitetaan 

verkostossa olevien yhteyksien määrää suhteessa suurimpaan mahdolliseen yhte-

yksien määrään. (Mayo ym. 2003, Hakkarainen ym. 2004, Brass ym. 2004) Ver-

kostojen keskittyneisyys voi vaihdella toimijoiden autonomisuuden ja verkoston 

ohjautuvuuden asteen mukaan (Milward & Provan 1995, Shortell ym. 2000, Mur-

Veeman ym. 2003). Hyvin keskittynyt verkosto on hierarkinen: siinä voi olla 

muutama keskeinen toimija ja muut toimijat ovat verkottuneita ainoastaan kes-

keisten toimijoiden kanssa (Brass 2004). Esimerkiksi suomalaisessa terveyden-

huoltojärjestelmässä ennen PARAS-lakia sairaanhoitopiirin erikoissairaala on 

toiminut verkoston keskuksena, johon terveyskeskukset ovat kytkeytyneitä, mutta 

terveyskeskukset eivät ole olleet keskenään juurikaan yhteyksissä. Verkostojen 

organisoitumiseen vaikuttaakin tarkoitus, jonka vuoksi ne on muodostettu (Raab 

& Milward 2003, Thomas ym. 2006). Verkostot voivat olla hajanaisempia ja ke-

vyemmin organisoituja esimerkiksi yhteisten hankkeiden ja tutkimuksen toteut-

tamiseksi tai pysyvämpiä ja hierarkkisempia pysyvämmän rahoituksen tai asian-

tuntemuksen saamiseksi (Thomas ym. 2006).  
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Verkostoista on tullut entistä tärkeämpiä yhteistyön muotoja myös terveyden-

huoltoon (Charlesworth 2001, Baxter ym. 2002, Raab & Milward 2003, Mur-

Veeman ym. 2003, Fleury 2005, Fattore & Salvatore 2010). Esimerkiksi Britanni-

assa ja Italiassa kansalliset terveydenhuolto-organisaatiot ovat aktiivisesti pyrki-

neet lisäämään paikallisten terveyspalvelutuottajien verkostoitumista yhteistyön, 

terveyspalveluiden laadun ja kansalaisten terveydentilan parantamiseksi (Char-

lesworth 2001, Fahey ym. 2003, Fattore & Salvatore 2010). Kanadassa on kehi-

tetty integroitua palveluverkostomallia (integrated service networks) monimut-

kaisten ja kroonisten tautitilojen tai tilanteiden, kuten raihnaisten vanhusten, nuor-

ten käyttäytymistilojen tai 2-tyypin diabeteksen hoitamiseen (Fleury 2005). Myös 

Suomessa on kehittetty alueellisen, verkostoituneen terveydenhuollon toiminta-

mallia, jonka tavoitteena on perusterveydenhuollon osaamisen vahvistaminen ja 

sujuva yhteistyö erikoissairaanhoidon, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken 

(esim. Ylitalo 2005, 2006, Vuononvirta ym. 2007).  

Vapaaehtoinen ja hajautettu verkostomalli saattaa edistää organisaatioiden 

vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa esimerkiksi terveydenhuollon kehittämistoi-

minnassa (Thomas ym. 2006, Margolis & Halfon 2009), mutta tuloksellisten ja 

tehokkaiden terveyspalveluiden tuottamisessa etenkin kroonisesti sairaille tai 

moniongelmaisille potilaille tarvitaan aktiivista ja huolellista verkostojen ja hoi-

don integrointia (Mur-Veeman ym. 2003, Raab & Milward 2003, van Wijngaar-

den ym. 2006). Integroidulla hoidolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuolto-

verkostojen koordinaatioprosesseja, jotka tähtäävät saumattomaan, potilaslähtöi-

seen hoitoon ja joiden perustana on kokonaisvaltainen käsitys potilaasta. (Shortell 

ym. 2000, Mur-Veeman ym. 2003). Hyvin integroitu hoito tapahtuu aina optimaa-

lisella terveydenhuollon tasolla, jolloin hoitoketju on nopea ja tehokas (Feachem 

& Sekhri 2004, Cavallini & Micieli 2006). Sairauksien hoidon integrointi terve-

yspalveluverkostoissa onkin noussut keskeiseksi kehittämiskohteeksi useissa 

maissa (Fleury 2005, Ouwens ym. 2005, Mur-Veeman ym. 2008, Tsiachristasa ym. 

2010, Øvretveit ym. 2010). 

Verkostoyhteistyön ja integraation esteiksi voivat muodostua yhteistyöon-

gelmat eri organisaatioiden välillä, sopivan ajan puute, resurssien vähyys ja maan-

tieteelliset etäisyydet (Mur-Veeman ym. 2003, Gask 2005, Kilpeläinen 2006, 

Demiris 2006). Uuden informaatioteknologian kehittyminen nykyiseen vaihee-

seen on mahdollistanut entistä sujuvamman verkostoitumisen ja tehnyt siitä kus-

tannustehokkaampaa (Castells 1996, Aas 2001, Koivisto 2002, Mur-Veeman ym. 

2003, Hakkarainen ym. 2004, Lamothe ym. 2006, Demiris 2006, Kreps & Neu-

hauser 2010, Ackerman ym. 2010). Verkostoja, joiden jäsenet ovat fyysisesti 
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etäällä toisistaan ja jotka pitävät yhteyttä toisiinsa viestintäteknologian avulla 

kutsutaan myös virtuaaliyhteisöiksi tai -tiimeiksi. Virtuaaliyhteisöjen jäseniä voi-

vat olla terveydenhuollon ammattilaiset, tutkijat, hallinnon edustajat sekä potilaat 

ja heidän omaisensa (Demiris 2006). Etäterveydenhuollon avulla verkostoitumi-

nen tarjoaa terveydenhuollon organisaatioille muun muassa lisääntyneitä oppi-

mismahdollisuuksia, kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja uusien innovaatioi-

den tehokkaampaa leviämistä (Robinson ym. 2003). 

Onnistuneen verkostotoiminnan avaintekijöitä ovat keskinäinen luottamus ja 

riippuvuus, vastavuoroisuus, sitoutuminen, jatkuva vuorovaikutus ja pitkäaikaiset 

suhteet (Baxter ym. 2002, Alexander ym. 2003). Paineet oman organisaation si-

sällä, samanaikaisten muutosten suuri määrä ja nopeus sekä tehokkuuden vaati-

mukset saattavat vähentää verkostoitumista organisaation ulkopuolisten toimijoi-

den kanssa (Charlesworth 2001). Omien organisaatio- ja ammattirajojen ylittämi-

nen ei tapahdu itsestään, vaan vaatii terveydenhuollon ammattilaisilta oppimista 

(van Wijngaarden ym. 2006). Organisaation rakenne ja työntekijöiden asema 

organsaatiossa voivat joko edistää tai estää verkostosuhteiden syntymistä (Brass 

ym. 2004). 

Terveydenhuollon ammattilaisten välisiä verkostosuhteita on tutkittu vähän, 

mutta esimerkiksi Salusen ym. (2008) tutkimuksessa todettiin selviä eroja eri 

ammattiryhmien ja eri organisaatiossa toimivien työntekijöiden välillä. Lääkäreil-

lä oli enemmän verkostosuhteita kuin hoitajilla, ja suurin tarve yhteistyökump-

panille oli perusterveydenhuollossa. Onkin esitetty, että terveydenhuoltojärjestel-

mässä perusterveydenhuollon pitäisi olla verkoston keskus (Stille ym. 2005, Fer-

rer ym. 2005), koska sen huono toimivuus on yksi keskeisimmistä hoidon integ-

roinnin esteistä (Mur-Veeman ym. 2008). Tehokas integraatio on helpompi saa-

vuttaa maissa, joissa perusterveydenhuollon lääkärillä on portinvartijarooli eri-

koispalveluihin, kuten Britanniassa, Hollannissa ja Tanskassa (Gask 2005, Fleury 

2005). Vapaaehtoiseen verkostoitumiseen perustuvilla yhteistyömalleilla on vähän 

vaikutusta hoidon laatuun (Fattore & Salvatore 2010). Tiedon ja osaamisen siir-

tyminen ei ole tehokasta, koska on todettu, että vapaaehtoisessa verkostoitumises-

sa vaikuttavaksi tekijäksi nousee toimijoiden ominaisuuksien samanlaisuus, jol-

loin myös heidän tietonsa ja osaamisensa ovat samalla tasolla. (Cott 1997, Brass 

ym. 2004, Fattore & Salvatore 2010). Verkostoyhteistyötä ja integraatiota pitäisi-

kin edistää voimakkaasti keskushallinnosta sekä rakenteisiin että prosesseihin 

vaikuttamalla. (Gask 2005) 
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2.2 Etäterveydenhuolto 

2.2.1 Mitä etäterveydenhuolto on? 

Etäterveydenhuollolla tarkoitetaan terveyspalveluiden tuottamista ja terveyteen 

liittyvän tiedon välittämistä informaatio- ja viestintäteknologian (ICT) avulla yli 

maantieteellisten ja aikarajojen (Reid 1996, Bashshur ym. 2000, Maheu ym. 2001, 

Wade ym. 2010). Etäterveydenhuolto (telehealth) on käsitteenä laajempi kuin 

etälääketiede (telemedicine), jota käytettiin etenkin alan kehittymisen alkuaikoina, 

mutta molemmat termit ovat edelleen käytössä (Bashsur ym. 2000, Singh ym. 

2010). Etälääketiede (telemedicine) -käsitettä käytetään etenkin silloin, kun käsi-

tellään kliinisten lääkäripalveluiden tuottamista, konsultointia tai lääketieteellistä 

koulutusta etäteknologian välityksellä (Güler & Übeyli 2002, Sood ym. 2007, 

McGowan 2008). Etähoidolla (telecare) tarkoitetaan ihmisten hoitamista, ohjaa-

mista, tukemista tai elintoimintojen valvomista etäteknologian avulla(Barlow ym. 

2007). Etäteknologian kehittymisen myötä on 2000-luvulla otettu käyttöön vielä 

laajempi termi eTerveys (eHealth), joka käsittää edellisten lisäksi myös muun 

muassa sähköiset potilaskertomukset, alueelliset arkistojärjestelmät sekä röntgen-

kuvien alueelliset siirto- ja arkistointijärjestelmät (Maheu ym. 2001, Winblad ym. 

2006, Hämäläinen ym. 2008, Wade ym. 2010). Myös termiä etäterveyspalvelut 

(remote health services, RHS) käytetään, jolloin tarkoitetaan maantieteellisesti 

etäällä olevien potilaiden hoitamista etäviestinnän, informaatioteknologian tai 

sensoriteknologian avulla (Haselkorn ym. 2007). 

Vaikka ensimmäiset etäterveydenhuoltokokeilut tehtiin jo 60-luvulla (Birdin 

kehittämä interaktiivinen etälääketiede Bostonin kansainvälisen lentokentän ja 

Massachusettin sairaalan välillä), varsinaisesti se on kehittynyt ja laajentunut 90-

luvulta lähtien. Silloin digitaalinen tiedonsiirto tuli mahdolliseksi ja kustannuksil-

taan edullisemmaksi. (Bashshur ym. 2000, Wootton 2006.) Etäteknologialla tar-

koitettiin aluksi lähinnä videoneuvottelutekniikkaa, jonka avulla siirretään kuvaa 

ja ääntä. Myöhemmin etäteknologian kehittyminen on laajentunut muun muassa 

erilaisiin web-sovelluksiin ja mobiiliteknologiaan. (McGowan 2008.) Teknologia 

voidaan jakaa ajallisen ulottuvuuden mukaan synkroniseen (interaktiivinen, reaa-

liaikainen) ja ei-synkroniseen (store-and-forward, ei reaaliaikainen) teknologiaan. 

Synkronista teknologiaa edustavat tavallinen puhelin ja videoneuvottelut, ei-

synkronista esimerkiksi kuvien ja muun datan sähköinen siirto ja tallennus, säh-

köpostit, faxit ja web-foorumit. (Williams ym. 2003, Tulu ym. 2005, Harnett 

2006, Wootton 2006, McGowan 2008.) Terveydenhuollossa etäterveydenhuolto 
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käsittää muun muassa sähköiset potilaskertomukset ja lähete–palautejärjestelmät, 

röntgenkuvien aluelliset siirto- ja arkistointijärjestelmät (PACS) sekä vi-

deoneuvottelutekniikan avulla järjestetyt konsultaatiot, vastaanotot, koulutukset ja 

hallinnolliset palaverit (Reid 1996, Tulu ym. 2005, Moehr ym. 2006, Ohinmaa & 

Scott 2006, Hämäläinen ym. 2008). 

Tässä tutkimuksessa käytetään etäterveydenhuolto-käsitettä, jolla tarkoitetaan 

tässä yhteydessä hankkeessa kehitettyjä tai sovellettuja terveydenhuollon toimin-

tamalleja, joissa hyödynnetään etäteknologiaa: tässä lähinnä videoneuvottelu- ja 

videopuhelinteknologiaa. Videopuhelin on yksinkertaisempi, esimerkiksi työnte-

kijän omalle tietokoneelle asennettava sovellus, kun taas videoneuvottelulaitteisto 

on laajempi järjestelmä (sisältää esim. kaksi näyttöä ja kääntyvän kameran). Etä-

terveydenhuolto käsittää siis sekä etäteknologian että prosessin, jossa sitä hyö-

dynnetään.  

2.2.2 Etäterveydenhuollon sovellukset 

Etäterveydenhuolto voidaan jakaa käyttökohteen mukaan kliiniseen ja ei-

kliiniseen käyttöön. Kliinisiä sovelluksia ovat sellaiset, joita käytetään potilas-

työssä, kun taas ei-kliininen käyttö (yleensä videoneuvottelutekniikalla) liittyy 

koulutukseen, hallintoon tai tutkimukseen (Al-Qirim 2003, Tulu ym. 2005, Moehr 

ym. 2006). Videoteknologiaa hyödyntäviä kliinisiä sovelluksia käytetään hyvin 

laajasti eri terveydenhuollon alueilla aina kotihoidosta erikoislääkäreiden konsul-

tointiin (Wade ym. 2010). Etäkonsultaatioissa pääpaino on yleensä lääkäreiden 

välisessä tiedonvaihdossa, kun taas etävastaanotto vastaa normaalia vastaanottoti-

lannetta, mutta potilas ja hoitaja ovat fyysisesti eri paikassa kuin vastaanottava 

lääkäri (Hämäläinen ym. 2008, Juhta 2008). Hyvin monet lääketieteen erikoisalat 

hyödyntävät etäteknologiaa konsultoinnissa, esimerkiksi psykiatria, dermatologia, 

ensihoito, ortopedia ja sisätaudit (Jaatinen ym. 2002, Lehoux ym. 2002, Wade ym. 

2010). Etäteknologiaa on hyödynnetty myös muilla terveydenhuollon alueilla, 

kuten hoitotyössä, kuntoutuksessa ja farmakologiassa (Jarvis-Selinger ym. 2008). 

Hoitotyössä etäterveydenhuoltoa on sovellettu sairaaloissa, perusterveyden-

huollossa, hoitokodeissa ja kotihoidossa (Jarvis-Selinger ym. 2008) 

Esimerkiksi hoitajan vastuulla olevasta etävastaanottotoiminnasta on hyviä 

kokemuksia Skotlannissa (Macduff ym. 2001, Harvey ym. 2010). Macduffin ym. 

tutkimuksessa hoitajat, potilaat ja lääkärit suhtautuivat positiivisesti etäterveyden-

huoltoon ja potilaat käyttäisivät sitä uudestaan. Hoitajilla on potilaiden mukaan 

keskeinen rooli palvelun selittämisessä ja heidän tarpeidensa tulkitsemisessa. 
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Tämä etävastaanottotoiminta oli jatkunut jo 11 vuotta vuonna 2010, mikä osoittaa 

sen onnistuneeksi toimintamalliksi (Harvey ym. 2010). Hoitajien vastuulla olevi-

en etävastaanottojen uskotaan vähentävän kustannuksia ja parantavan terveyden-

huoltopalveluiden laatua ja saatavuutta (Reed 2005). Hoitajien roolin merkityksen 

kasvaminen saattaa tehdä hoitajien ja lääkäreiden yhteistyön entistä tasavertai-

semmaksi (Tachakra 2001).  

Ortopediassa videoneuvottelutekniikkaa on hyödynnetty jo kymmeniä vuosia, 

eniten kirurgisten toimintatapojen etämentoroinnissa ja traumojen hoidossa. Sitä 

käytetään myös moniammatillisessa yhteistyössä ja leikkausten jälkeisissä kont-

rolleissa (Augestad & Lindsetmo 2009). Perusterveydenhuollossa toteutettujen 

ortopedian etäkonsultaatioiden on osoitettu olevan kustannustehokkaita ja paran-

tavan potilastyytyväisyyttä (Harno ym. 2001, Wallace ym. 2002). Etäortopedian 

tehokkuuteen vaikuttavat välimatkan pituus erikoissairaanhoitoon, käytettyjen 

laitteiden hinta ja niiden muu käyttö (Ohinmaa ym. 2002b). Myös sopivien poti-

laiden valinta, prosessien uudelleenorganisointi ja logistiikka vaikuttavat toimin-

nan tehokkuuteen (Wallace ym. 2002). 

Etäteknologiaa on hyödynnetty laajasti diabeteksen hoidossa. Etäterveyden-

huolto soveltuu erityisen hyvin diabeteksen hoitoon taudin kroonisen luonteen 

vuoksi ja koska sen hoidossa potilaan voimaannuttaminen itsehoitoon on keskeis-

tä (Bellazzi 2008). Diabeteksen hoidossa hyödynnetään sekä reaaliaikaista ja ei-

reaaliaikaista teknologiaa. Näistä jälkimmäinen vaikuttaa enemmän kliinisiin 

arvoihin ja itsehoitoon, kun taas videoneuvottelut vähentävät enemmän matkus-

tamista ja päivystyksen käyttämistä. Yhdistetyt sovellukset vaikuttavat parhaiten 

elämänlaatuun. (Verhoeven ym. 2007, 2010.) 

Psykiatriassa etäteknologiaa ei edelleenkään hyödynnetä kliinisessä työssä 

kovin paljoa, sen sijaan koulutuksessa sen käyttö on yleisempää (Hanssen ym. 

2007, Ohinmaa ym. 2008, Hailey ym. 2009). Psykiatriset potilaat ovat yleensä 

tyytyväisiä etäkonsultaatioihin (Simpson ym. 2001, Greenwood ym. 2004, Hilty 

ym. 2004, Rabinowitz ym. 2010). Melko vahvaa näyttöä on siitä, että etäpsykiat-

rian avulla voidaan saavuttaa samankaltaisia tuloksia kuin kasvokkain tapahtuval-

la psykiatrin vastaanotolla (De Las Cuevas ym. 2006, García-Lizana & Muñoz-

Mayorga 2010). Etäpsykiatria on todettu toteuttamiskelpoiseksi toimintamalliksi, 

ja sen on havaittu lisäävän palveluiden saatavuutta ja työntekijöiden koulutus-

mahdollisuuksia (Hailey ym. 2009). Käytön lisääntymisen esteitä voivat olla 

muun muassa laitteiden ja muutosagenttien puute, haasteet vuorovaikutuksen 

onnistumisessa ja kontakteissa sekä työntekijöiden riittämättömät rahalliset kor-

vaukset (Greenwood ym. 2004, Hanssen ym. 2007, Hailey ym. 2009). 
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Etäkuntoutusta on toteutettu useilla kuntoutuksen aloilla, muun muassa fy-

sioterapiassa, toimintaterapiassa ja puheterapiassa (Theodoros & Russell 2008, 

Kairy ym. 2009). Kuntoutuksessa videoteknologiaa voidaan hyödyntää mento-

roinnissa, seurannassa, konsultoinnissa, koulutuksessa ja terapiassa (Forducey ym. 

2003). Sen avulla terapeutti voi optimoida terapian ajoitusta, kestoa ja tehoa, mikä 

ei useinkaan ole mahdollista kasvokkain tapahtuvassa kuntoutusterapiassa (Theo-

doros & Russell 2008). Etäteknologiaa voidaan onnistuneesti käyttää moniamma-

tillisessa tiimityöskentelyssä ja moniammatillisen kuntoutussuunnitelman laatimi-

sessa (Savard ym. 2003, Careau ym. 2008). Fysioterapiassa etäkuntoutusta on 

toteutettu neurologisten ja ortopedisten potilaiden kohdalla hyvin tuloksin (For-

ducey ym. 2003, Russell ym. 2003, Eriksson ym. 2011). Toimintaterapiassa asun-

nonmuutostyöarviointien tekeminen etäteknologian avulla on osoittautunut toimi-

vaksi ja melko luotettavaksi toimintatavaksi (Sanford ym. 2004, Hoffmann & 

Russell 2008). Puheterapiassa on verrattu apraxian ja afasian arviointia sekä ääni-

häiriöisten puheterapian toteutusta lähikontaksissa ja etäyhteyksien avulla. Ryh-

mien välillä ei ollut merkittäviä eroja. (Mashima ym. 2003, Hill ym. 2009 a,b.) 

Iäkkäiden ja aivohalvauspotiladen fyysistä kuntoutusta on toteutettu onnistuneesti 

myös ryhmäkuntoutuksena etäteknologian avulla (Lai ym. 2004, Wu & Keyes 

2006). Etäkuntoutuksen tulokset ovat yleensä lupaavia, mutta tarvitaan vielä lisää 

tietoa etenkin sen vaikutuksista resurssien käyttöön ja kustannuksiin (Kairy ym. 

2009, Johansson & Wild 2011). 

Sekä reaaliaikaista videoneuvotteluteknologiaa että ei-reaaliaikaista teknolo-

giaa, kuten nauhoitettuja videoita, tietokoneohjattua opiskelua ja interaktiivisia 

multimediasovelluksia, on käytetty terveydenhuollon henkilöstön jatko- ja täy-

dennyskoulutuksessa (Allen ym. 2002, Curran 2006, Geissbuhler ym. 2007). 

Etäkoulutukseen suhtaudutaan yleensä myönteisesti, koska se tuo koulutusmah-

dollisuuksia syrjäisille seuduille ja vähentää matkustamisen tarvetta (Zollo ym. 

1999, Finley ym. 2001, Allen ym. 2002, Curran ym. 2006, Gagnon ym. 2007a). 

Videoyhteyden riittävän hyvä laatu on tärkeää koulutuksen onnistumiselle (Finley 

ym. 2001, Curran ym. 2006, Geissbuhler ym. 2007). Etäkoulutuksen järjestämi-

nen vaatii huolellista suunnittelua, aikataulutusta, johdon tukea sekä riittävää 

teknistä tukea (Finley ym. 2001, Allen ym. 2002).  

2.2.3 Etäterveydenhuolto Suomessa 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 1996 sosiaali- ja terveydenhuollon 

tietoteknologian hyödyntämisstrategian, joka painotti uuden, eri palvelutasot ver-
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kottavan teknologian hyödyntämistä saumattomien palveluketjujen kehittämiseksi 

(STM 1996). Strategian toteuttamiseksi toteutettiin muun muassa laaja Makropi-

lotti-hanke, jonka aikana kävivät selkeästi ilmi uuden teknologian käyttöönoton 

vaikeudet (Koivisto 2002). Suomessa etäterveydenhuollon menetelmien uskottiin 

tuovan uusia ratkaisuja syrjäisempien seutujen lääkäripulaan, erikoislääkäripalve-

luiden saatavuuteen ja taloudellisten voimavarojen niukkuuteen (Ohinmaa ym. 

2002a, Timonen 2004). Terveyskeskusten kannalta etäterveydenhuollon toivottiin 

parantavan alueellista tasa-arvoisuutta ja asiakaskeskeisyyttä, parantavan palvelu-

ketjujen laatua ja sujuvuutta sekä lisäävän koulutusmahdollisuuksia (Jaatinen 

1999). 

Alueellisia, videoneuvotteluteknologiaa hyödyntäviä verkostoja on rakennet-

tu Suomessa jo noin 90-luvun puolesta välistä lähtien. Ortopedian etäkonsultoin-

tia on kokeiltu Pohjois-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Uudellamaalla (Aarnio ym. 

1999, Haukipuro ym. 2000, Harno ym. 2001, Jaatinen 2003), psykiatrian etäkon-

sultointia ja hoitoneuvotteluja Pohjois-Pohjanmaalla (Mielonen ym. 1998, 2000) 

ja iho- ja silmätautien etäkonsultointia Hämeessä (Lamminen ym. 2000). TEL 

Lappi -hankkeissa rakennettiin 90-luvun lopulta lähtien koko Lapin sairaanhoito-

piirin kattava videoneuvotteluverkosto terveyskeskusten ja keskusairaalan välille 

ja kokeiltiin useita eri etäkonsultaatiosovelluksia (Jurvansuu ym. 2004, Lapin 

sairaanhoitopiiri 2007). Ensimmäiset kokemukset videoneuvotteluteknologian 

käytöstä osoittivat sen käyttökelpoiseksi ja kustannustehokkaaksi menetelmäksi 

tuottaa terveydenhuollon palveluita (Aarnio ym. 1999, 2000, Haukipuro ym. 2000, 

Lamminen ym. 2000, 2001, Mielonen ym 2000, Harno ym. 2001, Ohinmaa ym. 

2001a,b, Jaatinen 2003).  

Etäterveydenhuoltoa käsittelevien julkaisujen määrän perusteella innostus vi-

deoneuvotteluteknologian käyttöönottoon laimeni Suomessa 2000-luvun alkupuo-

lella. Uusia hankkeita toteutettiin jonkin verran eri puolella Suomea, mutta niistä 

on kirjoitettu vähän tieteellisiä julkaisuja (esim. Syväjärvi ym. 2003, Timonen 

2004). Ehkä huomattavimpana hankkeena oli TEL Lappi, joka jatkui ja laajentui 

vuosina 2001–07 (Lapin sairaanhoitopiiri 2007). Noin vuoden 2005 jälkeen vi-

deoneuvottelutekniikan käyttö Suomessa on laajentunut taas uusille alueille, 

muun muassa diabeteksen hoitoon, painonhallintaan, masennuksen hoitoon ja 

suun terveydenhoitoon (Vuononvirta ym. 2007, Nikkanen ym. 2008, Ignatius ym. 

2010, Laitinen ym. 2010, Lapin sairaanhoitopiiri 2010). 

Informaatioteknologian käyttö Suomessa on laajentunut huomattavasti eten-

kin sähköisten potilaskertomusten, sähköisten lähete–palautejärjestelmien ja etä-

radiologia- ja etälaboratoriosovellusten kohdalla. Videoneuvottelutekniikan hyö-
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dyntäminen on myös lisääntynyt jonkin verran Suomessa vuosien 2005–07 välillä. 

Etäkoulutusta hyödynsi jo lähes kolmannes terveyskeskuksista v. 2007 ja etäkon-

sultaatiota 17 %. (Hämäläinen ym. 2008.) Sen sijaan etävastaanotto oli käytössä 

vain kolmessa prosentissa terveyskeskuksista, vaikka se voisi soveltua jopa ¾:lle 

valikoimattomista perusterveydenhuollon potilaista (Timonen 2004). Tulevaisuu-

dessa informaatioteknologian sovellutusten odotetaan muuttavan merkittävän 

osan terveydenhuollon rutiinipalveluista virtuaalisiksi (mm. ajanvaraus, laborato-

riovastaukset, reseptien käsittely, asiantuntijoiden konsultointi) (Kuusi ym. 2006).  

2.3 Etäterveydenhuollon käyttöönottoon vaikuttavat tekijät 

Etäteknologian käyttöönoton onnistuminen terveydenhuollossa on hidas ja moni-

mutkainen prosessi, ja pilottihankkeiden juurruttamisessa pysyväksi toiminnaksi 

epäonnistutaan usein (Whitten & Rowe-Adjibogoun 2002, May 2006, Al-Qirim 

2007, Grigby ym. 2007, Obstfelder ym. 2007, Bellazzi 2008, Weinstein ym. 

2008). Käyttöönoton monimutkaisuus tekee myös sen tutkimiseta haasteellista. 

Etäterveydenhuolto-käsitteeseen sisältyy lukuisa määrä erilaisia muuttujia, kuten 

erilaiset kliiniset sovellukset ja organisaatioiden kontekstit, jotka tekevät tiedon 

kumuloitumisesta hitaan prosessin (Hebert ym. 2001). Onnistumisen arvioinnin 

tekee haasteelliseksi myös se, että käyttöönotto vaatii ajallisesti useita vuosia ja 

etenkin alussa käyttöönottoon osallistuu vain vähäisiä määriä terveydenhuollon 

ammattilaisia, toimintayksiköitä ja potilaita (Cradduck 2002, Moehr ym. 2006, 

Barton ym. 2007). Muutamissa tutkimuksissa etäterveydenhuollon käyttöönoton 

onnistumista on seurattu pidemmällä aikavälillä, jolloin käyttö on ehtinyt vakiin-

tua osaksi normaalia työtä (Cho ym. 2008, Singh ym. 2010, Harvey ym. 2010). 

Käyttöönoton onnistumista ei voida arvioida keskittymällä vain tulosten arvioin-

tiin, vaan täytyy tutkia koko käyttöönottoprosessia muun muassa vuorovaikutuk-

sen, sosiaalisten suhteiden, työprosessien ja kontekstin näkökulmasta (May ym. 

2003b, May 2006). Etäterveydenhuollon käyttöönottoa on tutkittu sekä työnteki-

jöiden (esim. Croteau & Vieru 2002, Gagnon ym. 2003, King ym. 2007) että or-

ganisaatioiden (esim. Gagnon ym. 2005b, Al-Qirim 2007, Cho ym. 2008) näkö-

kulmasta, mutta usein kuitenkin nämä eri näkökulmat yhdistyvät tutkimuksessa. 



 26

2.3.1 Etäterveydenhuollon käyttöönotto terveydenhuollon 
ammattilaisen näkökulmasta 

Terveydenhuollon työtekijöiden hyväksyntä ja osallistuminen käyttöönottoproses-

siin on teleterveydenhuollon onnistuneessa käyttöönotossa keskeinen tekijä 

(Wootton ja Hebert 2001, Whitten & Rowe-Adjibogoun 2002, May 2002, 2003a, 

Whitten ym. 2005,Whitten & Mackert 2005, Gagnon ym. 2006, Al-Qirim 2007). 

Käyttöönoton tulisi perustua kliinistä työtä tekevien todellisiin tarpeisiin (Doolitt-

le ja Spaulding 2006, Gagnon ym. 2006). Etäterveydenhuollon käytöstä aiheutu-

vaa hyötyä on pidetty useissa tutkimuksissa merkittävänä käyttöönottoon vaikut-

tavana tekijänä terveydenhuollon työntekijän näkökulmasta (Hu ym. 1999, Chau 

ja Hu 2001, Croteau & Vieru 2002, Al-Qirim 2003, Helitzer ym. 2003, Al-Qirim 

2007). Muita käyttöönottoon vaikuttaneita tekijöitä ovat olleet muun muassa 

työntekijöiden asenteet (Chau & Hu 2001, Hu ym. 2002, Whitten & Rowe-

Adjibogoun 2002, Whitten ja Mackert 2005), kokemukset käytöstä (Spaulding 

ym. 2005), soveltuvuus (Helitzer ym. 2003, Whitten ja Mackert 2005 Moehr ym. 

2006, Al-Qirim 2007) sekä monet hankkeiden toimeenpanoon ja organisaatiokon-

tekstiin liittyvät tekijät (Helitzer ym. 2003, Gagnon ym. 2006, Moehr ym. 2006). 

Sosiaalisten normien osalta eri tutkijat ovat saaneet ristiriitaisia tuloksia: Chaun ja 

Hun (2001) tutkimuksessa niillä ei ollut vaikutusta käyttöönottoon lääkäreiden 

keskuudessa, kun taas Gagnonin ym. (2003) tutkimuksessa sosiaaliset normit 

vaikuttivat käyttöönottoon. Etäterveydenhuollon käyttöönottoa on tutkittu 

useimmiten lääkäreiden kannalta, mutta tutkimuskohdetta pitäisi laajentaa enem-

män myös muihin terveydenhuollon työntekijöihin (Puskin ym. 2010). Muun 

muassa Whittenin ym. (2009) tutkimuksessa hoitajien ja sosiaalityöntekijöiden 

osalta hitaaseen käyttöönottoon vaikuttavana tekijänä pidettiin johdon liian vä-

häistä tukea ja kannustamista käyttöönottoon.  

2.3.2 Teknologian käyttöönottoon liittyviä teorioita 

Etäterveydenhuollon käyttöönottotutkimuksissa on käytetty hyvin vaihtelevasti 

erilaisia yleisiä teknologian käyttöönottoon liittyviä teorioita. Yksi eniten käyte-

tyistä on ehkä Rogersin (2003, aikaisemmat painokset 1962, 1983 ja 1995) inno-

vaatioiden leviämisteoria (Diffusion of Innovations, DIT). Innovaatioiden leviä-

misellä tarkoitetaan uuden idean, tuotteen tai toimintamallin käyttöönottoa jossain 

sosiaalisessa järjestelmässä. Keskeisiä osatekijöitä käyttöönotossa ovat innovaati-

on ominaisuudet (hyöty, yhteensopivuus, monimutkaisuus, kokeiltavuus ja näky-
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vyys), vuorovaikutuskanavat, joita pitkin tieto uudesta innovaatiosta leviää, ai-

kaulottuvuus sekä sosiaaliseen järjestelmään liittyvät tekijät. Yksilön näkökul-

masta innovaation käyttöönotto on päätöksentekoprosessi, jonka aikana yksilö (tai 

jokin muu päätöksentekoyksikkö) tulee ensin tietoiseksi innovaatiosta, muodostaa 

sen jälkeen suhtautumisensa innovaatiota kohtaan ja päättää, omaksuuko vai hyl-

kääkö hän innovaation. Näiden vaiheiden jälkeen hän toteuttaa päätöksen uuden 

idean käyttöönotosta sekä viimeisenä vaiheena vahvistaa tämän päätöksen. Pää-

töksentekoprosessiin ja omaksumisnopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat Rogersin 

mukaan muun muassa yksilön tai muun päätöksentekoyksikön innovatiivisuus, 

aikaisemmat käytännöt, koetut tarpeet, normit, yksilön persoonallisuuteen liittyvät 

tekijät, vuorovaikutuskäyttäytyminen sekä innovaatioon liittyvät ominaisuudet, 

kuten odotettu hyöty, monimutkaisuus, soveltuvuus, kokeiltavuus ja näkyvyys.  

Rogersin teoriaa on kritisoitu kuitenkin sen epätieteellisyydestä, älyllisestä 

köyhyydestä ja myös sen riittämättömyydestä selittämään käyttöönottoa moni-

mutkaisessa organisaatiokontekstissa (Brancheau & Wetherbe 1990, Lyytinen and 

Damsgaard 2001, McMaster & Wastell 2005). Sitä on kuitenkin käytetty tausta-

teoriana useissa etäterveydenhuollon tutkimuksissa (Helitzer ym. 2003, Spaulding 

ym. 2005, Al-Quirim 2007) ja artikkeleissa (Walker & Whetton 2002, Robinson 

ym. 2003, Menachemi ym. 2004). 

Teknologian hyväksymismalli (Technology acceptance model, TAM) selittää 

informaatioteknologian hyväksynnän ja käytön määrääviä avaintekijöitä sekä 

näiden keskinäisiä suhteita yksilön näkökulmasta (Davis 1989). TAM:n perusaja-

tuksena on havaitun hyödyllisyyden (perceived usefulness) sekä havaitun käytön 

helppouden (perceived ease of use) olevan ensisijaisia vaikuttimia tietokoneiden 

hyväksymiseen (Davis 1989). TAM-mallista on tehty lukuisia muunnoksia eri 

tutkijoiden toimesta. Myös Davis itse on muokannut TAM-mallia yhdessä Venka-

teshin kanssa (2000) luoden TAM2-nimellä tunnetun laajennuksen (sisältää mm. 

muuttujat yhteys työtehtävään, tuotosten laatu ja subjektiivinen normi). TAM-

mallia on etäterveydenhuollon tutkimuksissa käytetty taustateoriana useissa lää-

käreitä koskevissa tutkimuksissa (Hu ym. 1999, Chau & Hu 2001, 2002, Croteau 

& Vieru 2002, Chismar & Wiley-Patton 2003). TAM on edelleen ajankohtainen 

teknologian käyttöönottoon yksilötasolla liittyvä teoria terveydenhuollossa, mutta 

sen selitysvoima ei kata teknologian käyttöönottoa kokonaisuudessaan (Chau & 

Hu 2001, 2002, Topacan ym. 2009, Holden & Karsh 2010).  

Yhdistetty teoria teknologian hyväksymisestä ja käytöstä (Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology, UTAUT) on kehitetty nimensä mukaisesti 

yhdistämällä useita aikaisempia käyttöönottoteorioita, muun muassa TAM, TPB 
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(Theory of Planned Behavior, teoria asenteiden ja käyttäytymisen yhteydestä) ja 

DIT (Venkatesh ym. 2003). UTAUT sisältää neljä keskeistä käyttöönottoon vai-

kuttavaa tekijää: suoritusodotukset, vaivannäköodotukset, sosiaalinen vaikutus ja 

edistävät tekijät. Sukupuoli, ikä, kokemus ja vapaaehtoisuus voivat vaikuttaa 

näihin avainmuuttujiin. Venkatesh ym. (2003) ovat testanneet teoriaa ja saaneet 

sille jopa 70 %:n selitysarvon informaatioteknologian käyttöönotossa. Etätervey-

denhuollon tutkimuksissa tätä mallia ovat soveltaneet Whitten ym. 2009, tosin 

yhdistäen sitä Organisational readiness for change (ORC) -malliin. Myös UTAUT 

selittää informaatioteknologian käyttöönottoa yksilötasolla. 

DeLonen ja McLeanin (2003) malli informaatiojärjestelmän onnistumisesta 

(IS Success Model) on alunperin kehitetty yleisten, kaupallisten infromaatiojär-

jestelmien käyttöönoton arvioimiseen, mutta sen käyttöä on pohdittu myös etäter-

veydenhuollon käyttöönottoon liittyvissä artikkeleissa (Hebert 2001, Hu 2003, 

Ammenwerth ym. 2006, LeRouge ym. 2007). Tämän mallin peruskäsitteitä ovat 

järjestelmän, informaation ja palvelun laatu, käyttö, käyttäjän tyytyväisyys sekä 

verkostovaikutukset. DeLonen ja McLeanin malli on sikäli mielenkiintoinen, että 

se korostaa eri tekijöiden keskinäistä yhteisvaikutusta, mutta ei ota riittävästi 

huomioon käyttöönoton kontekstiin liittyviä tekijöitä. (Ammenwerth ym. 2006.)  

Aivan viime vuosina on käsiteen sopivuus (fit) merkitys kasvanut etätervey-

denhuollon käyttöönottoon liittyvässä teorianmuodostuksessa. Sopivuus-käsite 

nousi esille esimerkiksi Goodehuen ym. (2000) tehtävä-teknologia-sopivuus-

mallissa (The Task-Technology Fit model, TTF). Tämä malli ottaa huomioon 

teknologian ja käyttäjän lisäksi tehtävät, joita teknologian avulla suoritetaan, ja 

korostaa näiden välisten yhteyksien sopivuuden huomioimista käyttöönottoa arvi-

oitaessa (Goodhue ym. 2000). Ammenwerth ym. (2006) ovat täydentäneet TTF-

mallia korostamalla etenkin yksilön ja tehtävien välisen sopivuuden arviointia 

käyttöönotossa. Tässä FITT (Fit between Individuals, Task and Technology) -

mallissa lähtökohtana on, että informaatioteknologian käyttöönotto terveyden-

huollon kliinisessä ympäristössä riippuu yksilön (esim. motivaatio, tekniikan 

vierastaminen), teknologian (esim. käytettävyys, toimivuus) ja tehtävien (työpro-

sessit) välisestä sopivuudesta (Ammenwerth ym. 2006). FITT-mallia ei ole ilmei-

sesti käytetty juurikaan videoneuvottelutekniikkaan liittyvissä etäterveydenhuol-

totutkimuksissa, mutta muissa etäterveydenhuollon sovellusten käyttöönotossa 

sitä ovat käyttäneet Ammenwerthin ym. (2006) lisäksi Tsiknakis ja Kouroubali 

(2009). Sopivuus-käsitettä on käytetty TTF. ja FITT-teorioissa hyvin samantyyp-

pisesti kuin yhteensopivuus-käsitettä (compatibility) Rogersin teoriaan pohjautu-

vissa tutkimuksissa tai teorian kehittämisessä. Taulukossa 1. on esitetty muutama, 
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yleisesti käytetty ja etäterveydenhuollon käyttöönottotutkimuksissa esiintynyt 

teknologian käyttöönottoon liittyvä teoria.  

Taulukko 1. Informaatioteknologian käyttöönottoon liittyviä teorioita ja niissä esiinty-

viä muuttujia: 

Teoria Käyttöönottoon/omaksumiseen vaikuttavia 

tekijöitä 

Etäterveydenhuollon 

tutkimukset 

DIT (Diffusion of innovations) 

Rogers (1962,1983, 1995, 2003) 

Edeltävät olosuhteet (mm. koetut tarpeet, 

aikaisemmat käytännöt), 

päätöksentekoyksikön ominaisuudet 

(sosioekonomiset ominaisuudet, 

persoonalliset piirteet, viestintäkäytännöt), 

innovaation ominaisuudet (suhteellinen 

hyöty, monimutkaisuus, yhteensopivuus, 

näkyvyys, kokeiltavuus) 

 

Al-Qirim 2007 

Helitzer ym. 2003 

Spaulding ym. 2005 

TAM (Technology acceptance 

model)  

Davis F. D. 1989 

TAM2 Venkatesh & Davis 2000 

Havaittu hyödyllisyys, havaittu käytön 

helppous  

Edellisten lisäksi vapaaehtoisuus, 

subjektiiviset normit, imago, kokemus, 

yhteys työtehtävään, tuotosten laatu, yhteys 

työtehtävään 

 

Hu ym. 1999 

Croteau & Vieru 2002 

(+DIT) 

Chau & Hu 2001 (+TPB, 

Theory of Planned 

Behavior) 

DeLone and McLean Model of 

Information Systems Success 

DeLone and McLean 1992, 2003 

Tiedon laatu, järjestelmän laatu, palvelun 

laatu, käyttäjätyytyväisyys, verkostohyödyt, 

käyttö 

 

Hebert ym. 2001 (+ 

Donabedian laadun 

arviointimalli) 

UTAUT (Unified Theory of 

Acceptance and Use of 

Technology)  

Venkatesh ym. 2003 

Suorituskykyodotukset, 

vaivattomuusodotukset, sosiaaliset 

vaikutukset, edistävät olosuhteet, ikä, 

sukupuoli, kokemus, käytön vapaaehtoisuus 

 

Whitten ym. 2009 (+ 

ORC, Organisational 

Readiness for Change) 

FITT (Fit between in Individuals, 

Task and Tecnology) 

Ammenwerth ym. 2006 

Yksilölliset ominaisuudet (esim. teknologia-

ahdistus, motivaatio, teknologian 

ominaisuudet (esim. käytettävyys, 

toimivuus), tehtäviin liittyvät ominaisuudet 

(organisaatio, prosessit) 

Tsiknakis & Kouroubali 

2009 

Ammenwerth ym. 2006 
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2.3.3 Etäterveydenhuollon tarve ja koettu hyöty 

Käyttöönottoon vaikuttavista tekijöistä odotettu hyöty tai suhteellinen hyöty esiin-

tyvät useammin kuin useat muut tekijät sekä yleisissä teknologian käyttöönottoon 

liittyvissä malleissa (TAM, DIT, UTAUT) että useissa etäterveydenhuollon tutki-

muksissa (Chau ja Hu 2001, Croteau ja Vieru 2002, Helitzer ym. 2003, Al-Qirim 

2007). Etäteknologian käyttö lisää mahdollisuuksia tuottaa terveyspalveluita syr-

jäisille maaseuduille (Güler & Übeyli 2002, Hailey 2005, Hilty ym. 2007, Sood 

ym. 2007, Doarn 2008). Etäterveydenhuollon laajeneminen sekä teknologian 

kehittyminen ja halpeneminen mahdollistavat eri asiakasryhmien terveyden pa-

rantamista tuomalla terveyspalveluja sinne, missä niitä muuten ei olisi (Hailey 

2005, Sood ym. 2007, Doarn 2008, Kreps & Neuhauser 2010). Maaseudun terve-

yskeskukset voivat hyödyntää etäterveydenhuoltoa niin kliinisessä potilastyössä 

kuin hallinnossa ja koulutuksessakin (Al-Qirim 2003, Moehr ym. 2006). Etäter-

veydenhuollon avulla voidaan parantaa hoidon saatavuutta, jatkuvuutta ja laatua 

sekä tehostaa informaation siirtymistä eri hoitoyksiköiden välillä sekä vähentää 

potilaiden ja työntekijöiden matkustamisesta aiheutuvaa vaivaa ja kustannuksia 

(Aas 2002, Guillen ym. 2002, Jennet ym. 2003, Larsen ym. 2003, Zanabondi ym. 

2009). Sen uskotaan myös tehostavan hoitoa, lyhentävän hoitoketjuja ja tuovan 

kustannussäästöjä (Gagnon, ym. 2006). Etäteknologian käytöllä parannetaan ter-

veydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutusmahdollisuuksia, vähennetään 

välimatkoista johtuvaa eristäytymistä sekä lisätään lääkäreiden mahdollisuutta 

ammatilliseen tukeen ja konsultointiin (Aas 2002, Allen ym. 2002, Jennet ym. 

2003, Hailey 2005, Richards ym. 2005, Gagnon ym. 2006). Koulutusmahdolli-

suuksien ja sosiaalisen tuen lisääntymisellä uskotaan olevan merkitystä jopa lää-

kärityövoiman saatavuudelle maaseutujen terveyskeskuksiin (Gagnon ym. 2005a, 

Moehr ym. 2006). Etäteknologian hyödyntäminen hallinnossa tasaa kokonaiskus-

tannuksia ja siten parantaa muiden sovellusten kustannustehokkuutta (Moehr ym. 

2006). 

Etäterveydenhuollon avulla voidaan edistää ammattilaisten välistä verkosto-

yhteistyötä ennennäkemättömällä tavalla (Lamothe ym. 2006, Jarvis-Selinger ym. 

2008, Ackerman ym. 2010, Kreps & Neuhauser 2010). Se lisää uusien kontaktien 

määrää, helpottaa yhteistyötä ja mahdollistaa moniammatillisen tiimityöskentelyn 

myös eri organisaatioiden välillä (Aas 2001, 2002, Larsen ym. 2003, Hailey 2005, 

Gagnon ym. 2006). Etäällä työskentelevät lääkärit voivat etäkonsultaatiota käyt-

täen saada apua työhönsä lääketieteen erikoisasiantuntijoilta (Reed ym. 2005). 

Etäterveydenhuollon käyttäminen mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön hoitajien 
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ja erikoislääkäreiden välillä (Pappas & Seale 2010). Se myös saattaa muuttaa 

hoitajien ja lääkäreiden välistä työjakoa sekä edistää hoitajien osaamista (Lawton 

& Timmons 2006, Pappas & Seale 2010).  

Terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon moniammatillista yhteistyötä voi-

daan tiivistää muun muassa järjestämällä videoneuvottelutekniikan välityksellä 

hoitoneuvotteluja (Clemensen ym. 2007). Virtuaalitiimien toiminnan mahdollis-

tuminen ja etenkin uuden etäteknologian (esim. online web -sivustot, interaktiivi-

set sähköiset potilaskertomukset, mobiilitekniikka) kehittyminen antaa entistä 

suuremmat mahdollisuudet muuttaa terveydenhuoltojärjestelmää enemmän poti-

laskeskeiseen suuntaan (Demiris 2006, Kreps & Neuhauser 2010, Ackerman ym. 

2010). Se lisää potilaiden välistä tasa-arvoisuutta mahdollistamalla entistä nope-

amman hoitoon pääsyn myös syrjäseutujen asukkaille (McGowan ym. 2008).  

Etäterveydenhuollon hyödyistä, vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuu-

desta on ristiriitaisia tuloksia, eikä sitä voida yksiselitteisesti todeta näyttöön pe-

rustuvaksi menetelmäksi (Currell ym. 2002, Ohinmaa ym. 2002b, Hailey ym. 

2004, Rojas & Gagnon 2008, Dávalos ym. 2009, Ekeland ym. 2010, Wade ym. 

2010). Hyötyä ja kustannusvaikuttavuutta selvittävät tutkimukset ovat epäyhte-

näisiä, ja niissä on huomattavasti metodologisia puutteita, mikä vaikuttaa niiden 

yleistettävyyteen (Whitten ym. 2002, Rojas & Gagnon 2008). Keskeisenä haas-

teena vaikuttavuustutkimuksissa on muuttujien suuri lukumäärä: kaikkien mah-

dollisten hyötyjen huomiointi tutkimuksessa on haasteellista (Dávalos ym. 2009). 

Etäterveydenhuoltohankkeen organisointitapa vaikuttaakin enemmän kustannus-

tehokkuuteen kuin esimerkiksi kliininen ala tai käytetty teknologia (Jacklin ym. 

2003, Wade ym. 2010). Etäterveydenhuollon kustannusvaikuttavuudessa merkit-

täviä tekijöitä ovat muun muassa välimatkojen pituus ja toteutuneiden konsultaa-

tioiden lukumäärä (Harno ym. 2001, Ohinmaa ym. 2002b, Ruskin ym. 2004, Wa-

de ym. 2010). Kustannuksiin vaikuttaa myös, osallistuuko konsultaatioon kaksi 

lääkäriä vai lääkäri ja hoitaja (Jacklin ym. 2003). Etäkotihoito, jossa käytetään 

edullisia laitteita, potilaan kustantamia verkkoyhteyksiä ja vain yhden terveyden-

huollon ammattilaisen työaikaa, on osoittautunut erityisen kustannustehokkaaksi 

(Wade ym. 2010).  

2.3.4 Asennoituminen etäterveydenhuoltoon 

Terveydenhuollon kliinistä työtä tekevien työntekijöiden hyväksyntä ja osallistu-

minen käyttöönottoprosessiin on erittäin tärkeää onnistuneen käyttöönoton kan-

nalta (Whitten & Mackert 2005, Doolittle & Spaulding 2006, Gagnon ym. 2006, 
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AL-Qirim 2007). Lääkäreiden lisäksi myös hoitajilla on keskeinen rooli etäter-

veydenhuollon sovellusten kehittämisessä (Lea 2006). Tämän vuoksi on tärkeä 

tietää, millaisia terveydenhuollon ammattilaisten asenteet ovat etäterveydenhuol-

toa kohtaan (Wootton & Hebert 2001). Vielä tänä päivänäkin, vaikka etäteknolo-

gian käyttö on ollut terveydenhuollossa yleisesti käytössä jo vuosia, osa tervey-

denhuollon ammattilaisista voi suhtautua siihen kielteisesti ja on haluton muutta-

maan totuttuja työskentelytapojaan (Doarn 2008).  

Etäterveydenhuollon asennetutkimukset kuvaavat asennetta usein tyytyväi-

syytenä (esim. Guilfoyle ym. 2007, Hilty ym. 2007), hyväksyntänä (esim. Hu ym. 

1999, Allen ym. 2002) tai oletettuna tai koettuna hyötynä (esim. Cohn & Goo-

denough 2002, King ym. 2007). Potilaiden asenteita kartoittavat tutkimukset ovat 

osoittaneet, että he ovat yleensä varsin tyytyväisiä etäterveydenhuoltoon (Craig 

1999, Currell 2000, Mair & Whitten 2000, Nesbitt ym. 2000). Myös terveyden-

huollon ammattilaiset suhtautuvat useiden tutkimusten mukaan myönteisesti etä-

terveydenhuoltoon ja kokevat sen hyödylliseksi (Craig ym 1999, Hu ym. 1999, 

Aas 2000, Nesbitt ym. 2000, Macduff ym. 2001, Guillen ym. 2002, Larsen ym. 

2003, Gagnon ym. 2007a, Hanssen ym. 2007). Kuitenkin, jos suhtautumista ver-

rataan kasvokkain tapahtuvaan vastaanottoon, tämä jälkimmäinen koetaan selvästi 

paremmaksi (Guilfoyle ym. 2003).  

Terveydenhuollon työntekijöiden asenteisiin vaikuttavatkin monet sovelluk-

seen, käyttämiseen, ammattiin ja maantieteelliseen sijaintiin liittyvät seikat. Etä-

koulutukseen suhtaudutaan yleensä suotuisasti, (Allen ym. 2002, Cohn & Goo-

denough 2002, Gagnon ym. 2007b, King ym. 2007), mutta toisaalta työntekijät 

arvostavat myös läsnäolevaa osallistumista koulutustapahtumiin sosiaalisten kon-

taktien vuoksi (Richards ym. 2005, King ym. 2007). Ne työntekijät, joilla on ko-

kemusta etäterveydenhuollosta, suhtautuvat siihen jonkin verran myönteisemmin 

kuin ne, joilla ei sitä ole (Spaulding ym. 2005, Barton ym. 2007, King ym. 2007). 

Toisaalta Whittenin ym. (2005) tutkimuksen mukaan käyttökokemukset eivät 

muuta työntekijän suhtautumista etäterveydenhuoltoon, kun taas Hiltyn ym. (2006) 

tutkimuksessa käyttäjien tyytyväisyys lisääntyi ajan kuluessa. Hanson ym. (2009) 

totesivat, että etäterveydenhuollon käyttökokemukset muuttavat hyvin vähän 

asenteita, mutta yleensä myönteiseen suuntaan.  

Syrjäisimmillä paikkakunnilla toimivien asenteet etäterveydenhuoltoa koh-

taan saattavat olla myönteisemmät kuin kaupungissa tai sen läheisyydessä toimi-

vien (Nesbitt ym. 2000, Hilty ym. 2007), mutta tästä on myös ristiriitaisia tuloksia 

(Cohn & Goodenough 2002). Ammatin vaikutusta suhtautumiseen on tutkittu 

vähän, ja myös tästä on ristiriitaisia tuloksia. Kingin ym. (2007) tutkimuksessa 



 33

lääkärit suhtautuivat hoitajia myönteisemmin etäterveydenhuoltoon, kun taas 

Cohnin ja Goodenoughin (2002) tutkimuksessa selvää eroa asennoitumisessa ei 

ollut. 

TAM-mallin mukaan teknologiaan käyttöön liittyvään asenteeseen vaikutta-

vat käytön helppous ja odotettu hyöty (Davis 1989). Lääkäreiden osalta on tutkit-

tu, että odotettu hyöty vaikuttaa selvästi myönteiseen asenteeseen eikä käytön 

helppoudella ole niin suurta merkitystä (Hu ym. 1999, Chismar & Wiley-Patton 

2003). Myös Djamasbin (2009) tutkimustulosten mukaan käytön helppous ei juuri 

vaikuta terveydenhuollon työntekijöiden asenteeseen, mutta myönteinen tunne 

etäterveydenhuoltoa kohtaan saattaa vaikuttaa lähes yhtä paljon kuin odotettu 

hyöty.  

Vaikka terveydenhuollon henkilöstö suhtautuu yleensä aika myönteisesti etä-

terveydenhuoltoon, se ei vielä suoraan johda varsinaiseen käyttöönottoon (Allen 

ym. 2002, Lehoux ym., 2002, Syväjärvi, ym. 2003, Gagnon ym. 2006). 

2.3.5 Etäterveydenhuollon soveltuvuus 

Soveltuvuuden tai yhteensopivuuden on osoitettu olevan yksi keskeinen tekijä 

etäterveydenhuollon käyttöönotossa (Chau & Hu 2001, Lehoux ym. 2002, Walker 

& Whetton 2002, Helitzer ym. 2003, Al-Qirim 2006, 2007, Ward ym. 2008). Yh-

teensopivuus-käsite esiintyy sekä Rogersin innovaatioiden leviämisen teoriassa 

(Rogers 1995) että Taylorin ja Toddin (1995) laajennetussa (decomposed) TPB-

mallissa. Venkatesh ja Davis (2000) ovat laajentaneet TAM-mallia TAM2-

malliksi, joka sisältää yhtenä muuttujana “asiaankuuluvuus työhön” (job relevan-

ce). Tässä tutkimuksessa päädyin käyttämään yhteensopivuus-käsitteen sijaan 

soveltuvuus-käsitettä, koska sen käyttäminen on luontevampaa esimerkiksi silloin, 

kun puhutaan etäterveydenhuollon soveltuvuudesta prosesseihin. Chaun ja Hun 

(2001) tutkimuksessa compatibility-tekijää mitattiin muun muassa kysymyksellä, 

kuinka etälääketieteen käyttö sopii (fit) työskentelytapaan. Tämän voisi suomen-

taa luontevasti myös käyttämällä soveltua-verbiä.  

Soveltuvuus-käsitettä ei ole kovin tarkasti määritelty terveydenhuoltoa kos-

kevassa kirjallisuudessa. Rogersin (2003) mukaan yhteensopivuudella tarkoite-

taan sopivuutta olemassa oleviin arvoihin, kokemuksiin ja tarpeisiin. Jotkut etä-

terveydenhuollon tutkijat ovat käyttäneet tätä Rogersin määritelmää (Helitzer ym. 

2003, Spaulding ym. 2005, Al-Qirim 2006, 2007). Spaulding ym. (2005) ovat 

jakaneet käsitteen vielä tarkemmin yhteensopivuuteen/soveltuvuuteen potilaan 

näkökulmasta ja palveluntuottajan näkökulmasta. Lehoux ym. (2002) sekä Chau 
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ja Hu (2001) ovat määritelleet käsitteen soveltuvuudeksi lääkärin kliinisiin rutii-

neihin eli ymmärtävät sen merkityksen prosessien näkökulmasta. Myös muita 

lähellä soveltuvuus-käsitettä olevia termejä on käytetty terveydenhuollon tutki-

muksissa: käytön laatu (use quality) (DeLone & McLean 2003, LeRouge ym. 

2007), teknologian, yksilöiden ja tehtävien välinen sopivuus (Ammenwerth ym. 

2006) tai terveydenhuollon käytännöllisyys (Taylor 2006).  

Etäterveydenhuollon soveltuvuudesta on vähän tutkimustietoa. On kuitenkin 

osoitettu, että etäterveydenhuolto aiheuttaa huomattavia muutoksia työprosessei-

hin (Aas 2001, Courtney ym. 2005, Lamothe ym. 2006). Onnistuneeseen käyt-

töönottoon vaikuttaakin mahdollisuus tai halu muuttaa terveydenhuollon proses-

seja etäteknologian käyttöönoton yhteydessä (Lehoux ym. 2002, Helitzer ym. 

2003, Puskin ym. 2010). Chaun ja Hun (2001) tutkimuksessa soveltuvuudella 

osoitettiin olevan vaikutusta lääkäreiden kokemaan etäterveydenhuollon hyödylli-

syyteen. Soveltuvuus saattaa vaihdella lääketieteen erikoisalan mukaan (Lehoux 

ym. 2002, Al-Qirim 2006). Myös monilla muilla tekijöillä, kuten laitteiden sijain-

nilla, organisoinnilla, potilaan sairauksilla ja totutuilla tavoilla, voi olla merkitystä 

sille, kuinka soveliaaksi työntekijät kokevat etäterveydenhuollon suhteessa omaan 

työhönsä (Helitzer ym. 2003, Moehr ym. 2006). Käyttöönottoon voi vaikuttaa, 

että käyttäjät epäilevät etäteknologian vaikuttavan negatiivisesti vuorovaikutuk-

seen ja että koskettamisen puute saattaa vaikeuttaa kliinistä työtä ja psyykkisen 

tuen antamista (King ym. 2007). Etäteknologian välityksellä tapahtuva vuorovai-

kutus voi olla tyydyttävää (Miller 2001, Guillen ym. 2002) ja lähes samankaltais-

ta kuin kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus (Demiris ym. 2005). Toisaalta myös 

lukuisista ongelmista koskien etäteknologian välityksellä tapahtuvaa vuorovaiku-

tusta ja kontaktia on raportoitu (Onor & Misan 2005, MacFarlane ym. 2006, Liu 

ym. 2007). Etäteknologian välityksellä tapahtuvan vuorovaikutuksen taitoja voi ja 

pitää kehittää koulutuksen avulla (Buckley ym. 2004, Liu ym. 2007).  

2.3.6 Teknologian merkitys käyttöönotossa 

Käyttöönottoon liittyvissä teorioissa käytetyn teknologian ominaisuudet ovat yksi 

keskeinen tekijä. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi havaittu käytön helppous 

(TAM, TAM2), monimutkaisuus (DIT), vaivannäköodotukset (UTAUT), käytet-

tävyys, toimivuus, saatavuus ja käytön vakaus (FITT) sekä sopeutumiskyky, luo-

tettavuus ja nopeus (DeLone & McLean 2003). Tutkimuksissa ja artikkeleista 

käytön helppous esiintyy useimmiten teknologian ominaisuutena, kun taas laittei-

den saavutettavuus, tekninen tuki ja käytön opetus esiintyvät harvemmin. Käytön 
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helppoutta pidetään merkittävänä tekijänä käyttöönotossa (King ym. 2007, Whit-

ten ym. 2009, Puskin ym. 2010), mutta lääkäreitä koskevissa tutkimuksissa sen 

merkitys on jäänyt melko vähäiseksi (Hu ym. 1999, Chau & Hu 2001, Croteau & 

Vieru 2002). Käytön helppoutta voidaan pitää perustekijänä käyttöönoton onnis-

tumisessa ja sen puuttuessa koko hanke voi pysähtyä (Puskin ym. 2010). Melko 

usein tutkimustuloksena on, että työntekijät pitävät etäteknologian käyttämistä 

helppona (Craig 1999, Aas 2000, Whitten ym. 2009) ja oppivat sen käytön nope-

asti (Padgham ym. 2005). Käytön opetuksella ja atk-tuella on merkitystä käytön 

helppoudelle (Al-Qirim 2006, King ym. 2007), kun taas erilaiset tekniset ongel-

mat, muun muassa Internet-yhteyksien heikkous, vaikeuttavat etäteknologian 

käyttöä, vaikka laitteet olisivatkin itsessään helppokäyttöisiä (Al-Qirim 2007). Ne 

organisaatiot, joilla on käyttökokemusta etäteknologiasta, pitävät sitä helppokäyt-

töisempänä kuin ne, joilla ei ole käyttökokemusta (Hu ym. 2002). 

2.3.7 Organisaation näkökulma etäterveydenhuollon käyttöönotossa 

Etäterveydenhuollon käyttöönotto organisaatiossa tapahtuu vaiheittain siten, että 

ensin tehdään päätös käyttöönotosta (adoption) ja sen jälkeen uusi innovaatio 

levitetään (diffusion) koko organisaatioon (Harvey ym. 2010). Rogers (2003) 

jakaa käyttöönottoprosessin viiteen vaiheeseen, joita ovat asialistan esittäminen, 

innovaation sovittaminen organisaation tarpeisiin, teknologian sovittaminen orga-

nisaation työprosesseihin, käytön levittäminen koko organisaatioon ja käytön 

vakiinnuttaminen. Mayn ym. (2003a) mukaan etäterveydenhuollon leviäminen 

etenee neljän vaiheen kautta: toimeenpano yhteistyössä rahoittajien kanssa, käyt-

töönotto integroimalla teknologia organisaation rakenteisiin, etäterveydenhuollon 

siirtäminen kliiniseen työhön kiinteiden yhteistyöryhmien avulla sekä käytön 

vakiinnuttaminen integroimalla etäterveydenhuolto kliinisten toimintakäytäntöjen 

kehittämiseen. Hebert ym. (2006) korostavat erityisesti tarpeen arviointia ennen 

päätöksentekoa sekä kontekstin huomiointia käyttöönoton toteutuksessa. Myös 

Al-Qirim (2003) on esittänyt tutkimukseensa perustuen käyttöönoton kriittistä 

arviointia ennen lopullista päätöksentekoa. 

Organisaatiotasolla etäterveydenhuollon käyttöönottoon vaikuttavat monet 

teknologiaan, organisaatioon ja ympäristöön liittyvät tekijät (Hu ym. 2002, Hailey 

2005, Obstfelder ym. 2007). Etäterveydenhuollon käyttöönottoa suunniteltaessa 

tulisikin ottaa huomioon organisaation laajempi maantieteellinen, taloudellinen ja 

sosiopoliittinen konteksti (Whitten & Adams 2003, Gagnon ym. 2005). Käyt-

töönottopäätöksen tulisi olla linjassa organisaation keskeisten tavoitteiden kanssa 
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(Puskin ym. 2010). Selkeä tarve käytölle ja odotettu hyöty ovat käyttöönottoon 

vaikuttavia tekijöitä myös organisaatiotasolla (Hu ym. 2002, Obstfelder ym. 2007, 

Bellazzi ym. 2008, Cho ym 2008). Etäterveydenhuolto saattaa esimerkiksi lisätä 

organisaation mahdollisuuksia rekrytointiin, organisaatioiden yhdistämiseen ja 

virtuaalitiimien toimintaan sekä säästää matkakustannuksia (Aas 2001b). Myös 

palveluiden organisointi ja resurssien allokointi voivat tehostua sekä palveluiden 

saatavuus parantua etäterveydenhuollon ansiosta (Hebert & Korabek 2004, Me-

nachemi ym. 2004). Toisaalta organisaation motivaatiota käyttöönottoon saattaa 

vähentää se, että kustannussäästö saattaa kohdistua enemmän potilaiden kustan-

nuksiin ja organsaation kustannukset voivat jopa lisääntyä (Cradduck 2002). 

Käyttöönoton kustannukset ja työntekijöille maksettavat korvaukset pitäisi ottaa 

huomioon hankkeen suunnitteluvaiheessa (Whitten & Adams 2003, Jarvis-

Selinger ym. 2008). 

Käyttöönottoon vaikuttavat myös asiantuntijoiden saatavuus (Whitten & 

Adams 2003) sekä organisaation valmius (esim. lääkäreiden mielipiteet) ottaa 

käyttöön uutta teknologiaa (Hu ym. 2002). Etäterveydenhuolto-toimintamallin 

soveltuvuus kliiniseen työhön on arvioitava ennen käyttöönottopäätöstä (Doolittle 

& Spaulding 2006). Onnistunut käyttöönotto vaatii ennenkaikkea organisaation 

selvää sitoutumista ja tietoista, harkittua päätöstä käyttöönotosta (Harvey ym. 

2010). Organisaatioiden johdolla tulee olla yhteinen, vahva visio etäterveyden-

huollon käyttöönotosta ja sen ohjauksesta (Menachemi ym. 2004, Singh ym. 

2010). Organisaatioiden pitäisi päästä yhteisymmärrykseen hankkeen tavoitteista, 

prioriteeteista, strategioista ja toimeenpanosuunnitelmasta (Weinstein ym. 2008). 

Myös sillä, onko päätös käyttöönotosta tehty hallinnollisena päätöksenä ja onko 

työntekijöillä itse mahdollisuus tehdä päätös käyttöönotosta, saattaa olla merki-

tystä käyttöönotossa (Helitzer ym. 2003).  

Etäterveydenhuoltohankkeen onnistumiseen vaikuttaa myös se, miten hank-

keen toimeenpano on organisoitu ja johdettu (Obstfelder ym. 2007). Etätervey-

denhuoltohankkeen toimeenpano vaatii onnistuakseen riittävästi aikaa, vahvaa 

johtamista, tarpeiden analysointia, prosessien huolellista suunnittelua ja vaiheit-

taista etenemistä aloittaen helpoimmalla sovelluksella (Moehr ym. 2006, Singh 

ym. 2010). Käyttöönoton toimeenpanemisessa tarvitaan tiivistä yhteistyötä sekä 

kaikkien hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden kesken että johdon ja kliinis-

tä työtä tekevien välillä (Al-Qirim 2007, Obstfelder ym. 2007, Cho ym. 2008, 

Singh ym. 2010). Hankkeen organisoinnissa tulee esimerkiksi suunnitella etätek-

nologian ja työprosessien yhteensopivuus ja sopivien potilaiden valinta sekä huo-

lehtia tarpeeksi pitkäjänteisestä ajanvarauksesta, laitteiden sijoittelusta ja työn 



 37

mitoituksesta siten, ettei se väsytä työntekijöitä liikaa (Aas 2002, Bellazzi ym. 

2008). Haasteeksi voi muodostua, ettei organisaatiolla ole riittävästi osaavia 

hankkeen toimeenpanijoita ja että näillä olisi myös riittävästi aikaa toimeenpa-

noon (Weinstein ym. 2008). Etäterveydenhuollon käyttöönottoprosesissa tarkat 

säännöt ja ohjeet sekä selkeät toimintamallit ovat tärkeitä (Walker & Whetton 

2002, Menachemi ym. 2004). Työntekijöitä tulee aktiivisesti rohkaista etätervey-

denhuollon käyttöön ja huolehtia myös käytön vakiinnuttamisesta siten, että siitä 

tulee pysyvä tapa (Grigsby ym. 2007, Whitten ym. 2009, Singh ym. 2010). Monet 

etäterveydenhuoltohankkeet lähtevät onnistuneesti käyntiin, mutta niiden leviä-

minen muihin yksiköihin ja organisaatiohin ei onnistu, ellei sitä aktiivisesti edis-

tetä (Cho ym. 2008). Muutosjohtajuudessa onnistuminen, muutosagenttien käyt-

täminen ja hankkeen huolellinen koordinointi kuuluvat myös käyttöönottoon 

vaikuttaviin tekijöihin (Cradduck 2002, Whitten ja Rowe-Adjibogoun 2002, Cho 

ym 2008, Jarvis-Selinger ym. 2008).  

2.3.8 Yhteenveto käyttöönottoon vaikuttavista tekijöistä 

Monien eri teoreettisten mallien käyttäminen sekä käsitteiden ja käsitejärjestelmi-

en sekavuus ovat hajottaneet etäterveydenhuollon käyttöönottoon liittyvää tutki-

musta, jolloin tiedon kumuloituminen ja kokonaisuuden hahmottaminen on vai-

keutunut. Käyttöönottoon vaikuttavista tekijöistä havaittu/suhteellinen hyöty ja 

havaittu käytön helppous/monimutkaisuus esiintyvät useammin kuin muut tekijät 

sekä yleisissä teknologian käyttöönottoon liittyvissä malleissa (TAM, DIT, 

UTAUT) että työntekijän näkökulmasta tehdyissä etäterveydenhuollon tutkimuk-

sissa (Chau ja Hu 2001, Croteau ja Vieru 2002, Helitzer ym. 2003, Al-Qirim 

2007). Nämä tutkimukset vahvistavat havaitun hyödyn merkityksen käyttöön-

otossa. Etäterveydenhuollon tutkimuksissa muita käyttöönottoon vaikuttaneita 

tekijöitä ovat olleet muun muassa työntekijöiden asenteet (Whitten ja Mackert 

2005), kokemukset käytöstä (Spaulding ym. 2005), soveltuvuus (Helitzer ym. 

2003, Whitten ja Mackert 2005 Moehr ym. 2006, Al-Qirim 2007) sekä monet 

hankkeiden toimeenpanoon ja organisaatiokontekstiin liittyvät tekijät (Gagnon 

ym. 2006, Moehr ym. 2006, Helitzer ym. 2003). (Taulukko 2.) 

Eri käyttöönottoteorioista Rogersin teoria (DIT) ottaa parhaiten sekä itse toi-

mintamalliin liittyvät tekijät (teknologian käytön erilaisissa terveydenhuollon 

toiminnoissa) että käyttöönottoprosessin sosiaalisessa järjestelmässä (Helitzer ym. 

2003). Innovaatioiden leviämisen teoriaa on myös sovellettu useissa eri etäter-

veydenhuollon käyttöönottoon liittyvissä tutkimuksissa. Useat muut teknologian 
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käyttöönottoon liittyvät mallit, esimerkiksi TAM sekä DeLone ja McLean, kiin-

nittävät liikaa huomiota itse teknologiaan sekä sen käyttäjään, eivätkä huomioi 

riittävästi käyttöönottoprosessia ja laajempaa sosiaalista kontekstia (Tsikanis 

2009). FITT-malli on selkeä ja ottaa huomioon myös teknologian soveltuvuuden 

prosesseihin, mutta ei sisällä organisaation ja organisoinnin osuutta käyttöönotos-

sa.  

Taulukko 2. Etäterveydenhuollon käyttöönottoon vaikuttavat tekijät eri tutkimuksissa. 

Tutkimus Käyttöönottoon vaikuttavat tekijät 

Hu ym. 1999 (kysely, n = 421), lääkärit Havaittu hyöty merkittävä tekijä, käytön helppous ei. 

Chau & Hu 2001 (kysely, n = 408), lääkärit Havaittu hyöty merkittävin tekijä, asenteella ja 

käyttäytymiskontrollilla myös vaikutusta. Käytön helppoudella 

ja subjektiivisilla normeilla ei vaikutusta. Soveltuvuus 

vaikuttaa odotettuun hyötyyn. 

Hu ym. 2002 (kysely, n = 97), johtajat, 

lääkärit 

Lääkäreiden kollektiivinen asenne, palveluriskit 

merkittävimpiä tekijöitä, myös havaitulla käytön helppoudella 

merkitystä. 

Croteau & Vieru 2002 (kysely, n = 127), 

lääkärit 

Havaittu hyöty merkittävin tekijä. Imago ei merkittävä, käytön 

vapaaehtoisuus vaikuttaa negatiivisesti. 

Larsen ym. 2002 (haastattelu, n = 16), 

lääkärit 

Käyttöönoton esteitä liian vähäiset potilasmäärät, liiallinen 

ajankäyttö, korvausten puute 

Gagnon ym. 2003 (kysely, n = 519), 

lääkärit 

Henkilökohtaiset ja sosiaaliset normit ennustavat parhaiten 

aikomusta ottaa teleterveydenhuolto käyttöön. Identiteetillä 

negatiivinen vaikutus. 

Helitzer ym. 2003 (laadullinen tutkimus, 

n = 31), johtajat, ohjelman edustajat, 

terveydenhuollon ammattilaiset 

Suhteellinen hyöty, soveltuvuus, monimutkaisuus ja 

kokeiltavuus vaikuttivat käyttöönoton onnistumiseen, 

päätöksentekotyypillä oli suuri merkitys käyttöönotossa. 

Spaulding ym. 2005 (kysely, n = 356), 

lääkärit, avustajat 

Kokemukset etälääketieteen käytöstä vaikuttivat positiivisesti 

kaikkiin innovaatiomuuttujiin. 

Whitten & Mackert 2005 

(tapaustutkimusta, n = vähintään 163) 

Terveydenhuollon ammattilaisten asenteet ja käsitykset mm. 

soveltuvuudesta potilastyöhön. 

Gagnon ym. 2005 (haastattelu + kysely, 

n = 32 sairaalaa), johtajat 

Sairaalan koko, sijainti, toiminnallinen eriyttäminen, 

hallintorakenteet. 
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Tutkimus Käyttöönottoon vaikuttavat tekijät 

Gagnon ym. 2006 (laadullinen tutkimus, 

n = 54), lääkärit, johtajat 

Onnistumiset tekijöitä: kliinikoiden osallistuminen 

päätöksentekoon, inhimillisten ja materiaalisten resurssien 

saatavuus, suunnitelmallinen levitysstrategia, laajemman 

organisaatiokontekstin huomiointi. 

Moehr ym. 2006 (tapaustutkimus) Soveltaminen kroonisiin sairauksiin, pysyvät tiimit ja 

säännölliset/aikataulutetut kontaktit, etäkoulutus onnistui 

erityisen hyvin. 

Al-Qirim 2007 (tapaustutkimus), johtajat, 

lääkärit 

Suhteellinen hyöty ja kustannustehokkuus, soveltuvuus ja 

monimutkaisuus. 

King ym. 2007 (laadullinen tutkimus, 

n = 29), lääkärit, hoitajat 

Soveltuvuus työkäytäntöihin, työntekijöiden asenteet. 

Grigsby ym. 2007 (laadullinen tutkimus, 

n = 51), johtajat 

Korvaukset, tapa, sopivien perusterveydenhuollon 

lääkäreiden palkkaus ja motivointi etäterveydenhuollon 

käyttöön. 

Obstfelder ym. 2007 (review) Tarve, hyöty, yhteistyö johdon ja käyttäjien välillä, 

organisointi, tuleva käyttö huomioitu. 

Jarvis-Selinger ym. 2008 (review) Teknologian toimivuus, muutosjohtajuus, joka varmistaa 

työntekijöiden hyväksynnän, teknologian integroinnin 

työprosesseihin sekä etäpalveluiden hyvän laadun. 

Cho ym. 2008 (tapaustutkimus, mm. 25 

haastattelua), johtajat, lääkärit, hoitajat 

Tarve, muutosagentit. 

Whitten ym. 2009 (kysely ja haastattelut, 

n = 25), hoitajat, sosiaalityöntekijät, 

johtajat 

Kannustus käyttöönottoon, korvaukset. 

Singh ym. 2010 (tapaustutkimus, mm. 25 

haastattelua), johtajat, lääkärit 

Tarve organisaatiotasolla, muutosagentit, organisointi, 

yhteistyö organisaatioden välillä. 

Harvey ym. 2010 (11 v:n seuranta, ei 

tutkimus) 

Organisaation päätös käyttöönotosta. 

Vaikka käyttöönottoa on tutkittu melko paljon, tutkimustieto on hajanaista johtuen 

käytettyjen teorioiden ja käsitteiden moninaisuudesta. Suomessa vuorovaikuttei-

sen etäteknologian käyttöönottoa on tutkittu erittäin vähän, vaikka monet etäter-

veydenhuoltohankkeet eivät ole alkuvaiheen hyvistä kokemuksista huolimatta 
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jääneet pysyviksi toimintamalleiksi. Sen vuoksi on tärkeää saada tietoa etätervey-

denhuollon käyttöönotosta nimenomaan suomalaisessa terveydenhuollossa. 
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3 Tutkimustehtävät 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää terveydenhuollon työntekijöiden koke-

muksia ja etäterveydenhuollon käyttöönottoon vaikuttaneita tekijöitä yhdessä 

suomalaisessa etäterveydenhuoltohankkeessa (Oulunkaaren Verkostoterveyskes-

kus-hanke). Tarkoituksena on myös selvittää, miksi osa etäterveydenhuollon so-

velluksista jäi pysyvään käyttöön ja joidenkin käyttö loppui kokeiluvaiheen jäl-

keen.  

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten terveydenhuollon ammattilaiset suhtautuivat etäterveydenhuollon käyt-

töönottoon? (osajulkaisu I) 

2. Mitä hyötyä terveydenhuollon ammattilaiset kokivat etäterveydenhuollon 

käyttöönotosta olevan? (osajulkaisu II) 

3. Mitkä tekijät terveydenhuollon ammattilaiset kokivat vaikuttavan etätervey-

denhuollon käyttöönottoon? (osajulkaisu II) 

4. Miten etäterveydenhuollon soveltuvuus tulee esille käyttöönoton yhteydessä? 

(osajulkaisu III) 

5. Miten eri etäterveydenhuollon sovellusten käyttöönotto onnistui yksilön, 

prosessien, organisaation ja teknologian näkökulmasta? (osajulkaisu IV ja yh-

teenveto) 
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4 Tutkimuksen toteutus 

4.1 Tutkimuksen lähtökohta 

Tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen osoitti, että tutkittavasta ilmiöstä oli run-

saasti tietoa, mutta tämä tieto oli puutteellista, hajanaista ja jäsentymätöntä. Tek-

nologian käyttöönottoon liittyviä käsitteitä löytyi useita kymmeniä, mutta ne oli-

vat eritasoisia ja osa niistä (esim. soveltuvuus) oli heikosti määritelty. Valitsin 

tutkimuksen metodologiseksi lähestymistavaksi laadullisen tutkimuksen, koska 

sen avulla on mahdollista saada tietoa monimutkaisista ilmiöistä, jollaiseksi tek-

nologian käyttöönotto oli kirjallisuuskatsauksen perusteella osoittautunut (Strauss 

& Corbin 1997). Laadullisen tutkimuksen sanotaan soveltuvan ilmiöihin, joista ei 

ole kovin paljoa aikaisempaa tietoa (Pope ja Mays 1995, Green ja Britten 1998, 

Patton 2002). Tässä tutkimuksessa aikaisempaa tietoa ei ollut ilmiöstä suomalai-

sessa kontekstissa, enkä hajanaisen tiedon perusteella pystynyt aukottomasti valit-

semaan mitään yhtä, tiettyä teoriaa tutkimuksen lähtökohdaksi. Laadullisen tut-

kimuksen avulla voidaan saada syvällistä ja yksityiskohtaista tietoa ihmisten käsi-

tyksistä, mielipiteistä, kokemuksista ja niiden merkityksistä (Patton 2002, Priest 

& Roberts 2010). Laadullinen tutkimus pyrkii ottamaan huomioon suuren määrän 

erilaisia ihmisen toimintoja ja mahdollistaa myös yllättävien ja epätavallisten 

asioiden esiinnostamisen (Grönfors 1982).  

Laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat kokonaisvaltaisuus, ai-

neiston muodostuminen teksteistä, harkinnanvarainen otanta, hypoteesittomuus, 

aineistolähtöinen analyysi ja tutkijan keskeinen asema (Miles & Huberman 1994, 

Eskola & Suoranta 1998, Polit & Beck 2004, Hirsjärvi ym. 2009). Laadullisen 

tutkimuksen metodissa keskeistä on tekstimuotoisen aineiston järjestelmällinen 

kerääminen, organisointi ja tulkinta. Aineisto kerätään haastattelemalla tai ha-

vainnoimalla ihmisiä heidän luonnollisessa ympäristössään. (Lincoln & Cuba 

1985.) Tietoa voidaan kerätä myös pyytämällä ihmisiä kirjoittamaan kokemuksis-

taan ja käsityksistään,tai käyttämällä valmiita dokumentteja (Lincoln & Cuba 

1985, Eskola & Suoranta 1998, Patton 2002, Priest & Roberts 2010). Tutkijan ote 

tutkimukseen on laadullisessa tutkimuksessa läheinen, strukturoimaton ja teoriaa 

kehittelevä (Hirsjärvi ym. 2009).  

Tulkinnalla ja ymmärtämisellä on keskeinen sija laadullisessa tutkimuksessa 

(Patton 2002, Hirsjärvi ym. 2009). Ihmisiin kohdistuvassa tutkimuksessa lähtö-

kohtana on ihmisen käyttäytymisen monimuotoisuus. Todellisuus ei muodostu 
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yhdestä ainoasta absoluuttisesta totuudesta, vaan on sosiaalisesti konstruoitu ja 

monikerroksinen ja jota voidaan tarkastella ja tulkita eri näkökulmista. (Hirsjärvi 

& Hurme 2000, Patton 2002.) Laadullinen tutkimus on joustava menetelmä, joka 

soveltuu hyvin muuttuviin tilanteisiin ja ilmiöihin (Polit & Beck 2004). Siinä 

voidaan käyttää useita erilaisia tilanteeseen sopivia aineistonhankintamenetelmiä, 

tutkimusuunnitelmaa voidaan muokata tutkimuksen edetessä ja tutkimusprosessin 

aikana opittuja asioita voidaan ottaa huomioon jatkotyöskentelyssä (Patton 2002, 

Polit & Beck 2004, Hirsjärvi ym. 2009). Tutkija itse on keskeinen tutkimusväline 

laadullisessa tutkimuksessa. Tutkimuksen tekeminen vaatii tutkijalta intensiivistä 

osallistumista, usein pitkää kenttätyötä ja samanaikaista analyysia. (Hirsjärvi ym. 

2009.) 

Tässä tutkimuksessa lähdin hakemaan vastauksia tutkimustehtäviin vaiheit-

tain, jolloin prosessin aikana saadut tulokset vaikuttivat seuraavan vaiheen ana-

lyysiin ja uuden aineiston hankintaan. Tutkimuksen etenemiseen vaikuttivat ai-

neistosta tehtyjen löytöjen lisäksi aiheeseen liittyvä tutkimuskirjallisuus, johon 

palasin jokaisen osa-analyysin yhteydessä. Näin tutkimus eteni iteratiivisesti, 

uutta aineistoa ja teoriaa aikaisempaan yhdistellen (vrt. Miles & Huberman 1994). 

Työskentelin tutkimusprosessin alkuvaiheen (noin 1½ vuotta) etäterveydenhuol-

tohankkeessa. Sain silloin lähes kaikki hankkeeseen liittyvät asiakirjat luettavik-

seni ja tallensin ne mahdollista tulevaa käyttöä varten. Osallistuin itse yhden etä-

terveydenhuollon sovelluksen (etäkuntoutus) toteutukseen tiiviisti ja tein jokaises-

ta toteutuskerrasta muistion. Osallistuin myös hankkeen työntekijöiden välisiin ja 

ohjausryhmän kokouksiin, joista tein jonkin verran muistiinpanoja. Hankkeen 

loppumisen jälkeen olen työskennellyt yhdessä hankkeeseen osallistuneessa ter-

veyskeskuksessa sekä fysioterapeutin työssä että hallinnossa. Olen ollut jatkuvasti 

osallisena erilaisissa etäpalavereissa ja etäkoulutuksissa ja tehnyt erityisimmistä 

tilanteista muistiinpanoja. Olen myös käynyt lukuisia keskusteluja työn ohessa 

terveyskeskustyöntekijöiden kanssa etäterveydenhuollosta. Näistä en ole tehnyt 

kirjallisia muistiinpanoja, mutta ne ovat syventäneet ymmärrystäni etäterveyden-

huollon käyttöönotosta ja osaltaan vaikuttaneet taustalla tutkimusaineiston ke-

räämiseen, analysointiin ja tulkintaan. 

4.2 Oulunkaaren Verkostoterveyskeskus-hanke 

Oulunkaaren seutukunta muodostui tutkimusta aloittaessa seitsemästä kunnasta, 

jotka sijaitsivat maantieteellisesti laajalla alueella. Lähimpään kaupunkiin, Ou-

luun, on kunnista matkaa n. 40–90 kilometriä. Lähin keskussairaala sijaitsee Ou-
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lussa. Alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä haasteita 

aiheuttivat väestön korkea sairastavuus, vanhuspainotteinen ikärakenne, pitkät 

välimatkat sekä erityisasiantuntijoiden huono saatavuus. Verkostoterveyskeskus-

hankkeella (2004–07) pyrittiin vastaamaan näihin haasteisiin. Hankkeen aikana 

rakennettiin alueen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden ja erikoissairaanhoi-

don sekä joidenkin sosiaalialan järjestöjen välille noin 80 videoneuvottelulaitteen 

ja videopuhelimen kattava verkosto. Hankkeen aikana kokeiltiin tai perustettiin 

useita erilaisia etäterveydenhuollon sovelluksia, kuten diabetesetävastaanotot, 

ortopedian ja psykiatrian etäkonsultoinnit, hoitajien etäkoulutus, lastensuojelun 

etäkonsultointi sekä kuntoutuksen etäkonsultoinnit ja -neuvottelut. Lisäksi video-

puhelimia hyödynnettiin laajasti hallinnollisissa kokouksissa ja henkilökunnan 

koulutuksessa.  

Jokaisessa alueen terveyskeskuksessa oli vähintään yksi kattavampi vi-

deoneuvottelulaitteisto ja lisäksi useita henkilökunnan tietokoneille asennettuja 

videopuhelimia. Lisäksi laitteita oli erikoissairaanhoidossa, sosiaalitoimistoissa, 

kahdella järjestöllä, yliopistolla ja kunnanvirastoilla. Terveydenhuollon henkilö-

kunnan käytettävissä olevissa laitteissa oli mahdollisuus käyttää sähköistä poti-

laskertomusta myös etäyhteyden kautta. Lisäksi esimerkiksi diabetesetävas-

taanotolla oli käytössä dokumenttikamerat ja myös elektronisia, etäyhteyksien 

kautta hyödynnettäviä stetoskooppeja kokeiltiin. Etäyhteydet toimivat laajakais-

tayhteyksillä, joiden suurin nopeus oli 768 kbit/s.  

Vuonna 2010 Oulunkaaresta oli muodostettu neljän kunnan sosiaali- ja ter-

veydenhuollon kuntayhtymä. Kaikilla kuntayhtymän terveysasemilla vi-

deoneuvottelulaitteet ja videopuhelimet olivat säännöllisesti käytössä. Etäneuvot-

teluihin ja -koulutuksiin osallistuttiin edelleen, mutta osa etävastaanotoista ja -

konsultaatioista oli loppunut. Diabetesetävastaanotto jatkui kolmella terveysase-

malla, ja yhdellä terveysasemalla diabeteslääkäri oli siirtynyt terveysasemalle 

pitämään lähivastaanottoa. Ortopedian ja psykiatrian etävastaantotot olivat loppu-

neet, mutta psykiatrit olivat siirtyneet terveysasemille pitämään lähivastaanottoa. 

Yhdessä kunnassa pidettiin vielä lastenpsykiatrin etävastaanottoa. Kuntoututuk-

sen etäneuvottelut olivat loppuneet heti hankkeen jälkeen. Uusina toimintamuo-

toina aloitettiin v. 2008 geriatrin etäkonsultaatiot kolmella terveysasemalla ja 

puheterapian etävastaanottoja kokeiltiin v. 2010 yhdellä terveysasemalla.  
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4.3 Tutkimusaineistot 

Aloin kerätä tutkimusaineistoa ollessani Verkostoterveyskeskus-hankkeen tutkija-

na vuonna 2006–07, jolloin tehtävänäni oli hankkeen arvioinnin tekeminen. Aloi-

tin työn hankkeen toisen toteutusvuoden syksynä ja suoritin ensimmäisen aineis-

ton keruun hankkeen viimeisen vuoden keväällä, kun etäterveydenhuollon en-

simmäisestä käyttöönotosta oli kulunut aikaa kaksi vuotta ja neljä kuukautta. 

Jatkoin aineiston keräämistä saman vuoden syksyllä sekä noin vuosi ja neljä kuu-

kautta hankkeen loppumisen jälkeen. Arviointiin liittyen keräsin hankkeesta ai-

neistoa myös kyselylomakkeilla, mutta vastausten vähäisen määrän vuoksi 

(n = 55) en sisällytä kyselyn tuloksia tähän tutkimukseen. Kyselyn tekeminen 

lisäsi kuitenkin ymmärrystäni tutkittavasta ilmiöstä ja vaikutti taustalla ana-

lysoidessani ja tulkitessani varsinaisia tutkimusaineistoja. Kyselyn tulokset eivät 

olleet millään tavalla ristiriidassa muiden aineistojen kanssa.  

Keräsin tutkimusaineistoa pääasiassa teemahaastattelun avulla ja täydensin si-

tä tutkimuksen loppuvaiheessa dokumenttiaineistolla. Haastattelu on joustava tapa 

kerätä aineistoa ja sitä voidaan mukauttaa vastaajan mukaan, toisin kuin kysely-

lomaketta (Hirsjärvi & Hurme 2000, Robson 2002). Haastattelun etuna on myös, 

että voidaan valita haasteltaviksi henkilöt, joilla on parhaiten tietoa ja kokemusta 

tutkittavasta ilmiöstä (Hirsjärvi & Hurme 2000). Toisaalta haastattelu vie aikaa ja 

vaatii taitoa haastattelijalta. Haastattelutilanteessa vastaajat saattavat pyrkiä miel-

lyttämään haastattelijaa ja antavat liian positiivisen kuvan kohteena olevasta ilmi-

östä. (Robson 2002, Hirsjärvi ym. 2009). Teemahaastattelu on niin sanottu puoli-

strukturoitu haastattelu, jossa käsiteltävät teemat on valittu etukäteen ja kysy-

mysmuodot ovat väljät. Haastattelu muistuttaa enemmän keskustelua kuin tiukasti 

ennalta laadittujen kysymysten mukaan etenemistä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

Polit & Beck 2004.) Haastateltavan annetaan puhua vapaasti, ja haastattelija pyr-

kii ainoastaan pitämään huolta siitä, että tutkimuksen keskeiset teema-alueet tule-

vat kartoitetuiksi (Grönfors 1982, Robson 2002).  

Ensimmäisen haastattelukierroksen tutkimusjoukkona olivat seitsemän hank-

keeseen osallistuneen terveysaseman työntekijät. Haastateltavat valittiin tarkoi-

tushakuisella otannalla siten, että tutkimusjoukosta saatiin tutkimuksen tarkoituk-

sen kannalta mahdollisimman edustava otos (Patton 2002, Polit & Beck 2004). 

Valintakriteereihin kuului, että haastateltavalla tuli olla jotain kokemusta tai kes-

keistä tietoa etäterveydenhuollon käytöstä ja että hän oli työskennellyt jossakin 

Oulunkaaren seitsemästä terveysasemasta vähintään kolme kuukautta. Koska 

tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, mitkä 
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etäterveydenhuollon sovellukset toimivat ja missä olosuhteissa, haastateltavien 

valinnassa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että heillä oli kokemusta monipuo-

lisesti eri sovelluksista. Kokemukset etäterveydenhuollon käytöstä käsittivät tässä 

hankkeessa osallistumisen etäpalavereihin, -koulutuksiin, psykiatrian tai ortopedi-

an konsultaatioihin tai diabetesetävastaanottoihin. Haastateltavien valinnasta 

huomioitiin myös, että terveysasemien eri ammattiryhmistä oli edustajia, jotta 

tietoa saataisiin useista eri näkökulmista (ns. heterogeeninen otanta, Patton 2002, 

Polit & Beck 2004). Haastateltavat valittiin kunkin terveysaseman johtohenkilön 

ja minun välisissä keskusteluissa. Otin haastateltaviin yhteyttä puhelimitse tai 

sähköpostilla ja kysyin suostumusta tutkimukseen osallistumisesta. Kukaan vali-

tuista haastateltavista ei kieltäytynyt. Haastateltavina (n = 30) oli lääkäreitä (7), 

vastaanotoilla työskenteleviä sairaanhoitajia (10), terveydenhoitajia (5), psykiatri-

sia sairaanhoitajia (4) ja fysioterapeutteja (4). Osa näistä työntekijöistä työskenteli 

myös johtotehtävissä. Haastateltavien työkokemus terveydenhuoltoalalla vaihteli 

yhdestä vuodesta 34 vuoteen, useimmilla oli pitkä kokemus alasta (keskiarvo 20 

vuotta). Haastateltavilla oli vaihtelevasti kokemusta joko yhdestä tai useammasta 

etäterveydenhuollon sovelluksesta.  

Haastattelujen teemat ensimmäisellä haastattelukierroksella olivat alun perin 

työntekijöiden verkostoyhteistyön toteutuminen, etäterveydenhuoltoon suhtautu-

minen, käyttöönottoon vaikuttavat tekijät, odotukset ja kokemukset etäterveyden-

hoidon hyödyistä sekä kokemukset käyttöönottoprosessista. Valitsin riittävän 

laajat teemat, jotta ne mahdollistivat kaikenlaisten käyttöönottoon vaikuttavien 

tekijöiden esille nousemisen, myös hankkeen kontekstiin ja tavoitteisiin liittyvät 

nykyiset verkostosuhteet. Analyysivaiheessa verkostoihin liittyvän aineiston jätin 

kuitenkin analyysin ulkopuolelle, koska yhtymäkohdat etäterveydenhuollon käyt-

töönottoon jäivät melko niukoiksi. 

Lähetin haastateltaville tiedotteen haastattelusta ja haastatteluteemat 1–2 

viikkoa ennen haastattelua sähköpostilla, jotta heillä olisi aikaa rauhassa miettiä 

aihealueita. Haastattelut toteutettiin haastateltavien omilla terveysasemilla, jotta 

niihin pystyi osallistumaan joustavasti työpäivän aikana. Terveysasemilla pyrittiin 

löytämään rauhallinen tila haastattelua varten, mutta välillä haastattelut keskey-

tyivät, esimerkiksi kun lääkäriä pyydettiin katsomaan potilasta tai kun haastatel-

tava vastasi puhelimeen. Keskeytykset kertoivat siitä, miten vaikeaa kiireisessä 

terveyskeskustyöntekijöiden arjessa on keskittyä muuhun kuin akuuttiin potilas-

työhön. Haastattelut etenivät vapaamuotoisesti keskustellen, ja teemoja käsiteltiin 

siinä järjestyksessä, miten ne luontevasti keskustelun aikana nousivat esiin. Haas-

tatteluiden alkuvaiheessa monet työntekijät toivat esille, että aihe oli heille koke-
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muksista huolimatta varsin vieras keskusteltavaksi, ja he epäröivät, olisiko heillä 

riittävästi tietoa tutkimusta varten. Epärointi johtui myös siitä, että etäterveyden-

huoltoon liittyvät käsitteet olivat terveyskeskustyöntekijöille vieraita eikä aihe 

ollut heille erityisen läheinen tai tärkeä. Tämän vuoksi haastatteluissa keskityttiin 

pitkälti haastateltavien konkreettisiin kokemuksiin etäterveydenhuoltoon liittyvis-

tä tilanteista. Pyrin myös käyttämään haastatteluissa työntekijöille tuttua arkikiel-

tä, jotta aiheesta keskusteleminen olisi mahdollisimman helppoa. Työntekijöiden 

verkostoista puhuminen haastattelujen alussa toimi hyvin lämmittelynä varsinai-

seen aiheeseen. Haastattelut kestivät noin 30–60 minuuttia (keskiarvo 50 min).  

Toisen haastattelukierroksen toteutin erikoissairaanhoidossa muutaman kuu-

kauden kuluttua terveyskeskustyöntekijöiden haastattelun jälkeen. Erikoissairaan-

hoidon haastatteluilla halusin laajentaa ja syventää aineistoa etäterveydenhuollon 

käyttöönotosta. Ensimmäisen haastattelukierroksen tulosten läpikäyminen toi 

esiin monia asioita, jotka koskivat erikoissairaanhoidon työntekijöiden toimintaa, 

minkä vuoksi toivoin saavani myös heidän näkökulmansa etäterveydenhuollon 

käyttöönottoon. Valitsin haastateltavat joko klinikan johdon kanssa käydyssä 

keskustelussa tai kysymällä suoraan etäterveydenhuoltohankkeeseen osallistunei-

ta työntekijöiltä suostumusta. Otin kaikkiin haastateltaviin yhteyttä puhelimitse 

tai sähköpostilla ja kysyin suostumusta tutkimukseen osallistumisesta. Kaikki 

muut suostuivat haastatteluun, mutta yksi kiireinen työntekijä pyysi saada vastata 

etukäteen laadittuihin kysymyksiin sähköisesti. Haastateltavina oli neljä erikois-

lääkäriä ja yksi fysioterapeutti. Haastattelut suoritettiin kunkin haastateltavan 

työpaikalla. Haastatteluiden teema-alueina olivat yhteistyö terveykeskustyönteki-

jöiden kanssa, kokemukset etäkonsultaatiosta, niiden merkitys, etäkonsultaatioi-

den onnistumiseen vaikuttavat tekijät sekä kehittämisehdotukset. Lähetin haastat-

teluteemat etukäteen sähköpostilla tutustuttaviksi. Haastattelut kestivät noin 20–

70 minuuttia (keskiarvo 40 min). Haastattelut sujuivat myönteisessä ja melko 

rauhallisessa ilmapiirissä. Yhdessä haastattelussa puhelin keskeytti haastattelun 

kerran. Yksi haastattelu jäi erittäin lyhyeksi (n. 20 min), koska haastateltavalla oli 

niukka, mutta selkeä näkemys aiheesta eikä hän lisäkysymyksistä huolimatta 

nostanut esille uusia aihealueita keskusteluun. 

Kolmannen haastattelukierroksen toteutin muutama kuukausi hankkeen lop-

pumisen ja kaksi vuotta ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen. Tällä aineis-

tonkeruulla pyrin edelleen syventämään tietoa etäteknologian käyttöönottoon 

vaikuttavista tekijöistä. Koska hanke oli jo loppunut, olin erityisen kiinnostunut 

siitä, miten etäterveydenhuolto oli juurtunut vakiintuneeseen käyttöön. Aikaisem-

pien aineistojen analyysin tulokset olivat mielessä suunnitellessani viimeisiä haas-
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tatteluja. Erityisesti minua kiinnosti soveltuvuus-käsitteen tarkempi tutkiminen. 

Aikaisemmissa tutkimusaineistoissa tämä käsite esiintyi implisiittisesti, mutta en 

ollut saanut tarkkaan kuvaa sen olemuksesta ja sisällöstä.  

Haastateltaviksi kysyin ensimmäisellä haastattelukierroksella erityisen hyvik-

si tiedonantajiksi osoittautuneita työntekijöitä kuudelta eri terveysasemalta 

(n = 14). Myös tässä vaiheessa huomioin, että kaikki terveysasemat ja ammatti-

ryhmät olisivat edustettuina. Kaksi hankkeessa mukana ollutta kuntaa oli irtautu-

nut kuntien yhteistyöstä. Pyysin toisesta kunnasta kolmea työntekijää osallistu-

maan haastatteluihin saadakseni näkökulmaa myös yhteisestä hankkeesta irtautu-

misen seurauksista. Kahden vuoden aikana etäterveydenhuoltoon osallistuneissa 

työntekijöissä oli tapahtunut jonkin verran vaihtumista. Pyysin neljää myöhem-

min mukaan tullutta työntekijää myös osallistumaan haastatteluihin. Lisäksi pyy-

sin haastateltaviksi kahta erikoislääkäriä, jotka olivat aikaresurssien vuoksi jää-

neet pois aikaisemmista haastattelukierroksista. Haastatteluluvan pyysin useita 

viikkoja etukäteen joko puhelimitse tai sähköpostilla. Yhteensä haastateltavia oli 

20, joista 4 terveyskeskuslääkäriä, 9 vastaanoton sairaanhoitajaa tai terveydenhoi-

tajaa, 3 psykiatrista sairaanhoitajaa, 2 fysioterapeuttia sekä 2 erikoislääkäriä. Yh-

teenveto haastateltavista on esitetty taulukossa 3. 

Haastatteluteemat olivat etäterveydenhuollon käyttö ja käytön seuraukset 

hankkeen jälkeen sekä etäterveydenhuollon soveltuvuus. Lähetin teema-alueet ja 

joitakin esimerkkikysymyksiä (esim. miten etäterveydenhuolto on nykyisin käy-

tössä terveyskeskuksessanne, mitkä tekijät tähän ovat vaikuttaneet, miten video-

puhelinyhteys soveltuu käytettäväksi koulutuksessa/kokouksissa/ etävastaanotolla 

/ ammattilaisten välisissä konsultaatioissa, mihin näistä se soveltuu parhai-

ten/huonoiten) noin 1–2 viikkoa ennen haastattelua sähköpostitse tutustuttaviksi. 

Toivoin tämän vaikuttavan työntekijöiden valmiuteen keskustella aiheesta.  

Haastattelut suoritin jälleen terveyskeskustyöntekijöiden omilla terveysase-

milla. Haastattelut koin tällä kertaa erittäin myönteisinä tapahtumina. Työntekijät 

olivat selvästi valmiimpia keskustelemaan etäterveydenhuollosta nyt, kun se oli 

tullut osaksi terveydenhuollon arkea. Tosin edelleenkään aihe ei innostanut mi-

tenkään erityisen syvällisiin pohdintoihin, ja etäteknologiaa pidettiin yhtenä hy-

väksyttynä työkaluna muiden joukossa. Haastattelut kestivät 15–60 minuuttia 

(keskiarvo 35 min).  
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Taulukko 3. Yhteenveto haastateltavista (n = 55). 

Ammatti Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät/kesä 2009 

Terveyskeskuslääkäri 7  4 

Vastaanoton sairaanhoitaja/ terveydenhoitaja (terveyskeskus) 15  9 

Psykiatrinen sairaanhoitaja (terveyskeskus) 4  3 

Fysioterapeutti (terveyskeskus) 4  2 

Fysioterapeutti (erikoissairaanhoito)  1  

Erikoislääkäri (erikoissairaanhoito)  4  

Erikoislääkäri (terveyskeskus)   2 

Yhteensä 30 5 20 

Kaikkien haastatteluiden (n = 55) jälkeen tutkimustuloksissa oli edelleen aukkoja. 

Näiden peittämiseksi laajensin aineiston hankintaa vielä käytettävissä oleviin 

dokumentteihin. Näitä olivat hankehakemukset, väli-, arviointi- ja loppuraportit, 

hankkeen ohjausryhmien muistiot, kuntoutuksen etäkonsultaatioiden ja -

palavereiden muistiot sekä omat kenttämuistiinpanoni. Lisäksi selvitin vielä en-

nen tutkimuksen viimeistä analyysivaihetta joko puhelinsoitolla tai sähköpostilla 

jokaisen hankkeessa mukana olleen terveysaseman tilanteen etäterveydenhuollon 

sovellusten käytön suhteen. Tein näistä lyhyet muistiinpanot ja liitin kenttämuis-

tiinpanoihin (Patton 2002). (Taulukko 4.) 

Taulukko 4. Yhteenveto dokumenttiaineistosta. 

Dokumentti Lukumäärä Laajuus/sivua 

Hankehakemus 1 20 

Projektisuunnitelmat v:lle 2004–05, 2006, 2007 3 51  

Väliraportit 2006, 2007  2 12  

Loppuraportit 2004–05, 2006, 2007 (9) 3 66  

Arviointiraportti 1 63  

Johtoryhmän pöytäkirjat 8 37 

Kuntoutuksen etäkonsultaatioiden ja palavereiden muistiot  7 14 

Kenttämuistiinpanot 1 10 

Yhteensä 26 273 

4.4 Aineiston analysointi 

Laadullinen analyysi on prosessi, jossa aineisto hajoitetaan osiin, koodataan ja 

kootaan synteesin avulla yhteen käsitteellisesti ja rakenteellisesti ehjäksi kokonai-

suudeksi, joka vastaa tutkimustehtävään (Grönfors 1982, Miles & Huberman 

1994, Patton 2002). Analyysi on luonteeltaan paremminkin spiraalimainen ja 
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iteratiivinen kuin suoraviivainen jana (Dey 1993, Miles & Huberman 1994, Hirs-

järvi & Hurme 2000). Analyysimenetelmänä käytin tässä tutkimuksessa sisällön-

analyysia, jota tutkimuksen eri vaiheissa toteutin aineistolähtoisesti (induktiivises-

ti), teoriasidonnaisesti (abduktiivisesti) ja teorialähtöisesti (deduktiivisesti) (Miles 

& Huberman 1994, Eskola 2010). Koko analyysiprosessin tavoitteena oli pyrkiä 

ymmärtämään etäterveydenhuollon käyttöönottoa monipuolisesti ja luoda kohe-

rentti teoreettinen kehys tästä ilmiöstä (Hirsjärvi & Hurme 2000). Analyysipro-

sessi kulku ja tutkimusasetelma on esitetty kuviossa 1. 

Kuvio 1. Analyysiprosessin eteneminen ja tutkimusasetelma (mukaillenTakanen-

Körperich 2008). 

Analyysi ja tutkimisen eteneminen tapahtui iteratiivisena prosessina, jossa pyrin 

verifioimaan analyysien tuloksia keräämällä tarvittavaa lisäaineistoa ja yhdistä-

mällä sitä uudestaan teoriaan, kunnes ymmärsin riittävän hyvin etäterveydenhuol-

lon käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä (vrt. Huberman & Miles 1994, Paavola & 

Hakkarainen 2006). 

4.4.1 Ensimmäisen vaiheen analyysi 

Aloitin aineistoon tutustumisen välittömästi ensimmäisen haastattelukierroksen 

jälkeen kuuntelemalla haastattelut läpi nauhalta ja kirjoittamalla niistä ylös kes-

keisimpiä kohtia. Litteroin haastattelut auki sanatarkasti muutama kuukausi haas-

Esiymmärrys teorian ja kokemusten
mukaan

1. Terveyskeskustyönteki-
jöiden haastattelut
v. 2007, n = 30

Synteesi: tutkimuksen tulos käyttööot-
toon vaikuttavista tekijöistä, 4. osajul-
kaisu, yhteenveto

Synteesi: alustava ymmärrys
käyttöönottoon vaikuttavista
tekijöistä, tarvitaan lisätietoa,
1. ja 2. osajulkaisu

2. Erikoissairaanhoidon
työntekijöiden haastattelut
v. 2007, n = 5

Synteesi: ymmärrys syvenee,
tarvitaan lisätietoa

3. Terveyskeskustyönteki-
jöiden uusintahaastattelut v.
2009, erikoislääkäreiden
haastattelut v. 2009, n = 20

4. Dokumenttiaineisto
Synteesi: soveltuvuuden merki-
tys, tarvitaan vielä lisätietoa, 3.
osajulkaisu
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tattelujen jälkeen. Luin aukikirjoitetut haastattelut ensin useaan kertaan läpi ko-

konaiskuvan saamiseksi (Patton 2002, Graneheim & Lundman 2004). Sen jälkeen 

valitsin aineistosta jatkoanalyysiin teemoja, jotka selvästi liittyivät etäterveyden-

huollon käyttöönottoon ja käyttämiseen (mm. käyttöönottoon vaikuttavat tekijät, 

käyttöönottoprosessi, etäterveydenhuollon merkitys, etäteknologian käyttäminen). 

Tässä vaiheessa jätin analyysista pois sellaisen aineiston, joka ei ollut mitenkään 

yhteydessä etäterveydenhuollon käyttöönottoon (esim. lämmittelyvaiheen aineisto 

ja suurin osa verkostoihin liittyvää aineistoa). (Patton 2002, Ruusuvuori ym. 

2010.)  

Seuraavaksi analysoin aineistosta työntekijöiden käsityksiä etäterveydenhuol-

lon käyttöönottoon vaikuttavista tekijöistä teoriasidonnaisella analyysilla. Teo-

riasidonnainen lähestymistapa perustuu abduktiiviseen päättelyyn, jossa aikai-

semmat teoriat toimivat johtolankoina, joita tutkija käyttää analysoidessaan ai-

neistoa ja kehittäessään omaa ideaansa eteenpäin (Grönholm 1982, Paavola & 

Hakkarainen 1996, Eskola 2010). Aloitin analyysin aineistolähtöisesti etsimällä 

aineistosta ilmaisuja, jotka liittyivät etäterveydenhuollon käyttöönottoon liittyviin 

tekijöihin. Analyysiyksiköksi valitsin ajatuskokonaisuuden, joka saattoi olla käyt-

töönottoon vaikuttavaan tekijään liittyvä sana, lause, lauseen osa tai lauseiden 

asiasisältö. Merkitsin kaikki löytämäni alkuperäisilmaisut taustavärillä tekstiin ja 

kopioin ne erilliseen tiedostoon. Liitin jokaiseen lausumaan haastateltavaa yksi-

löivän numerokoodin. Jatkoin aineiston pelkistämistä muuttamalla alkuperäisil-

maisut yleiskielisiksi ilmaisuiksi, jotka kertoivat lyhyesti ilmaisun sisällön. Ryh-

mittelyvaiheessa etsin pelkistettyjen ilmaisujen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia 

aineiston kuvaamiseksi. Samaa tarkoittavat ilmaisut yhdistin tulkintaani hyväksi 

käyttäen samaan kategoriaan, jolle annoin sen sisältöä kuvaavan nimen. Jatkoin 

analyysia yhdistämällä samansisältöiset alakategoriat yläkategorioiksi, joille 

myös annoin niiden sisältöä kuvaavat nimet.  

Seuraavaksi siirryin abstrahointivaiheeseen, jossa abdutiivisen päättelyn mu-

kaisesti tarkastelin aineistosta löytyneitä ilmiöitä suhteessa aikaisempiin teoreetti-

siin käsitteisiin. Tässä vaiheessa laadin analyysikehikon yhdistäen Rogersin DIT-

mallia, TAM-mallia, FITT-mallia sekä aineistosta löydettyjä käsitteitä. Tämä 

jälkeen analysoin aineiston uudelleen ryhmitellen pelkistettyjä lauseita kehikon 

mukaisiin luokkiin (osajulkaisu 2).  

Seuraavaksi analysoin aineistosta tarkemmin työntekijöiden asenteita etäter-

veydenhuollon käyttöön sekä työntekijöiden kokemia hyötyjä etäterveydenhuol-

lon käytöstä (osajulkaisut 1 ja 2). Valitsin nämä tekijät tarkempaan tarkasteluun, 

koska ne olivat olleet kiinnostuksen kohteina monissa kansainvälisissä tutkimuk-
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sissa ja myös tutkimusnäyttöä oli jonkin verran näiden merkityksestä etätervey-

denhuollon käyttöönotossa. Asenteiden ja hyödyn analysoinnissa käytin induktii-

vista sisällönanalyysia. Tyypittelin myös asenteisiin liittyvää aineistoa erilaisten 

asenteiseen liittyvien työntekijäryhmien nimeämiseksi (Miles & Huberman 1994).  

4.4.2 Toisen vaiheen analyysi 

Toinen analyysivaihe alkoi varsinaisesti sen jälkeen, kun kaikki haastattelut oli 

tehty ja koko aineisto oli aukikirjoitettu. Soveltuvuus-käsite oli noussut esille 

teknologian käyttöönottoon liittyvissä yleisissä teorioissa, jonkin verran myös 

etäterveydenhuollon käyttöönottoon liittyvissä tutkimuksissa sekä tämän tutki-

muksen aineistossa. Halusin selvittää tarkemmin, miten soveltuvuus-käsitettä 

voitaisiin määritellä ja tutkia terveydenhuollon konteksissa, koska tarpeeksi kat-

tavaa käsitemäärittelyä en löytänyt mistään aiemmasta etäterveydenhuollon käyt-

töönottoon liittyvästä teoriasta tai tutkimuksesta. 

Myös soveltuvuus-käsitteen analyysissä käytin teoriasidonnaista sisällönana-

lyysia, mutta nyt teoria ohjasi analyysia varhaisemmassa vaiheessa kuin edellä. 

Luin koko aineiston huolellisesti läpi ja huomasin, että soveltuvuuteen liittyvät 

ilmaisut voidaan jaotella kolmeen eri ryhmään: yksilöön, prosesseihin ja organi-

saatioon liittyvä soveltuvuus. Tämän ryhmittelyn taustalla olivat aineiston lisäksi 

DIT- ja FITT-teoriat. Ryhmittely ei ollut suoraan kummastakaan teoriasta. Seu-

raavaksi valitsin aineistosta alkuperäisilmaisuja tarkempaan analyysiin esittämällä 

aineistolle kysymyksiä, esimerkiksi miten soveltuvuus näyttäytyy yksilön näkö-

kulmasta ja miten soveltuvuus näyttäytyy terveydenhuollon prosesseissa. Aineis-

toa läpikäydessäni esille nousi myös ilmaisuja, jotka olivat edellytyksenä etäter-

veydenhuollon soveltuvuudelle. Näille tein kaksi lisäluokkaa: teknologia ja orga-

nisointi. Aineiston analysointi jatkui aineiston pelkistämisellä ja ryhmittelyllä 

alaluokkiin niin kauan, että sain kuvattua soveltuvuus-ilmiön riittävän kattavasti. 

(Osajulkaisu 3.) 

4.4.3 Kolmannen vaiheen analyysi 

Kolmannessa vaiheessa käsittelin koko tutkimusaineiston teorialähtöisellä (de-

duktiivisella) sisällönanalyysilla (Polit & Beck 2004). Muodostin analyysirungon 

yhdistämällä aikaisemmat tutkimustulokset (käyttöönottoon vaikuttavat asenteet, 

hyöty, soveltuvuus, teknologia ja organisointi) FITT-malliin, koska soveltuvuus 

oli analyysiprosessin aikana osoittautunut keskeiseksi käyttöönottoon vaikutta-
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vaksi tekijäksi ja sen sisälle voidaan asettaa useita aikaisempien teorioiden teki-

jöitä. Esimerkiksi asenteet ja koettu hyöty voidaan katsoa kuuluvan sekä yksilöön 

että organisaatioon liityviksi tekijöiksi, jotka pitää huomoida, kun soveltuvuutta 

arvioidaan. Analyysirunko on siis synteesi koko aikaisemmasta tutkimusproses-

sista ja kuvaa tähän mennessä syntynyttä teoriaa käytöönottoon vaikuttavista 

tekijöistä. Teoria eroaa FITT-mallista sen verran, että jaoin tehtävät-osion kahteen 

osaan, prosesseihin ja organisaatioon, koska FITT-malli ei riittävästi tuo esiin 

organisaation näkökulmaa käyttöönotossa. Koska soveltuvuuteen aikaisemman 

analyysin tulosten mukaan vaikuttavat sekä käytetty teknologia että organisointi, 

sisälsin myös nämä analyysirunkoon. Organisoinnin yhdistin organisaation kanssa 

samaan kohtaan. 

Analyysi tapahtui siten, että etsin ensin haastatteluaineistosta ajatuskokonai-

suuksia, jotka viittasivat eri sovellusten onnistumiseen tai epäonnistumiseen yksi-

lön, prosessien, organisaation ja teknologian näkökulmasta. Koska halusin laajen-

taa onnistumisen arvioinnin näkökulmaa tässä viimeisessä vaiheessa, valitsin 

lisäaineistoksi hankkeen aikana kertyneet dokumentit (hankehakemukset, välira-

portit, ohjausryhmän ja etäkuntoutusryhmän muistiot, loppu- ja arviointiraportti) 

sekä hankkeen aikana tekemäni kenttämuistiinpanot. Analysoin myös dokument-

tiaineiston deduktiivisen sisällönanalyysin avulla. (Osajulkaisu 4.) Esimerkki 

kolmannen vaiheen analyysin etenemisestä on luettavissa osajulkaisusta 4 (Lääkä-

rilehden sähköinen arkisto). 

Yhteenvedon tuloksissa esitän aikaisemmin julkaistuja tuloksia jonkin verran 

laajemmin käyttöönoton onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä (kohdat 5.6.1, 5.6.2.1 

ja 5.6.2.2). Analysoin myös yhteenvetoa varten aineistoa vielä kerran deduktiivi-

sen sisällönanalyysin avulla luokitellen käyttöönottoon vaikuttavat tekijät sovel-

tuvuuteen liittyvien tekijöiden mukaan sekä erikseen aineiston keruun ajankohdan 

ja dokumenttiaineiston mukaan.  

4.5 Tutkimuksen eettiset näkökohdat 

Tutkimusaineiston keräämistä varten anoin luvan jokaisen osallistuvan kunnan ja 

erikoissairaanhoidon johtavalta viranhaltijalta organisaatioiden käytäntöjen mu-

kaan. Hain tutkimusluvat kunnista uudelleen toista haastattelukierrosta varten, 

koska ne eivät sisältyneet alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaan. Haastateltavat 

valittiin sopivuuteen perustuen yhteistyössä organisaatioiden johtajien kanssa, 

jonka jälkeen tutkija otti yhteyttä haastateltavaan joko puhelimella tai sähköpos-

tilla ja pyysi lupaa haastattelua varten. Kaikki, joihin otin yhteyttä, lupautuivat 
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haastateltaviksi. Lähetin haastateltaville sähköpostilla etukäteen tietoa tutkimuk-

sesta ja haastatteluteemoista. Jokaisen haastattelun alussa nämä tiedot käytiin 

vielä läpi ja haastateltaville kerrottiin mahdollisuudesta kieltäytyä haastattelusta. 

Haastateltavat allekirjoittivat tietoisen suostumuksen tämän jälkeen.  

Tutkimusaineistoa säilytettiin tutkijan henkilökohtaisella tietokoneella sellai-

sella asemalla, johon ei ollut muilla mahdollisuutta päästä. Dokumenttiaineistosta 

kaikki hankkeeseen liittyvät asiakirjat ovat sekä tutkijalla että hankkeen toteutta-

neessa organisaatiossa arkistoituina. Kenttämuistiinpanot ovat ainostaan tutkijan 

tietokoneella. Tutkimusta analysoitaessa ja raportoitaessa aineistoa käsiteltiin 

siten, ettei tutkittavien henkilöllisyys paljastunut. Koska tutkimuskohteena olivat 

pienet terveyskeskukset, joissa tiettyjä ammattiryhmiä ja johtoasemassa olevia oli 

määrällisesti vähän, tunnistettavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota.  
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5 Tulokset 

5.1 Etäterveydenhuollon käyttöönottoon vaikuttavat tekijät 

terveyskeskustyöntekijöiden arvioimina 

Etäterveydenhuollon käyttöönottoon vaikuttaa terveyskeskustyöntekijöiden mu-

kaan etenkin laitteiden helppokäyttöisyys, toimintamallista koituva hyöty, tarve 

käytölle, työntekijöiden asenteet sekä ajan puute. Kokeilumahdollisuudella, atk-

tuen saatavuudella ja työntekijöiden teknologiasuuntautuneisuudella saattaa olla 

myös merkitystä käyttöönotossa. (Osajulkaisu II.) 

Videopuhelinlaitteiden käytön helppouteen liittyi varsinaisen teknisen help-

pokäyttöisyyden lisäksi laitteiden helppo saavutettavuus sekä niiden toimivuus. 

Työntekijät pitivät tärkeänä, että videopuhelin oli sijoitettu siten, että se oli hel-

posti saavutettavissa. Ne työntekijät, jotka olivat laitetta käyttäneet useita kertoja, 

pitivät sitä helppokäyttöisenä ja kertoivat, että käytön oppi nopeasti. Ne, jotka 

eivät vielä olleet käyttäneet laitetta, suhtautuivat käytön oppimiseen epäröiväm-

min. Videopuhelinlaitteiden tekniset ongelmat ja häiriötekijät varsinkin hankkeen 

alkuvaiheessa vaikeuttivat niiden käyttöönottoa. Vaikka osa työntekijöistä oli 

välillä kiusaantunut teknisistä häiriöistä, yksikään haasteltavista ei ollut sen vuok-

si lopettanut käyttöä kokonaan. Teknisten ongelmien esiintyvyys vaihteli eri ter-

veyskeskuksissa. Atk-asiantuntijoiden tuella oli myös merkitystä laitteiden help-

pokäyttöisyydelle. Tavallista puhelinta pidettiin edelleenkin helpompana viestin-

tävälineenä äkillisissä konsultaatiotarpeissa kuin videopuhelinta.  

Etäterveydenhuollon käyttöön liittyvä odotettu hyöty vaikutti työntekijöiden 

mielestä käyttöönottoon. Samoin oli todellinen tarve uuden teknologian käytölle. 

Tämä nousi esille etenkin psykiatrin asiantuntijapalvelujen kohdalla. Muita sovel-

tuvuuteen liittyviä tekijöitä työntekijät eivät varsinaisesti maininneet kysyttäessä. 

Kuitenkin haastattelujen aikana työntekijät kertoivat soveltuvuuteen liittyvistä 

asioista muiden teemojen yhteydessä. Etäterveydenhuollon kokeiltavuuteen liitty-

viä edistäviä tekijöitä olivat mahdollisuus koulutuksen saamiseen ja harjoitteluun.  

Työntekijöihin liittyviä käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä olivat työnteki-

jöiden teknologiasuuntautuneisuus ja asenteet. Teknologiasuuntautuneisuudella 

tarkoitan tässä työntekijän yleistä valmiutta ottaa käyttöön uutta teknologiaa. 

Työntekijöiden aikaisemmat kokemukset teknologian käytöstä terveyskeskuksissa, 

etenkin sähköisen potilaskertomuksen käyttö, vaikuttivat heidän valmiuteensa 

ottaa käyttöön uusia teknologisia sovelluksia. Käyttöönottoa hidastavia tekijöitä 



 58

olivat haastateltavien mukaan laitteiden käytön arkailu ja teknologian vierastami-

nen yleensäkin. Myös vanhoissa tavoissa pidättäytymistä, tietämättömyyttä ja 

laiskuuttakin uusien menetelmien käyttöönotossa mainittiin.  

Ajan puute oli yksi käyttöönottoa estävä tekijä, joka liittyi organisaation ja 

organisoinnin näkökulmaan. Ajan puutteen voidaan ajatella johtuvan osittain 

johdon tuen puutteesta, mutta vielä enemmän organisaatioon ulkoapäin kohdistu-

vista paineista. Useimmissa terveyskeskuksissa oli menossa samanaikaisesti mui-

takin hankkeita, jotka veivät työntekijöiden huomiota. Lisäksi pula työntekijöistä 

aiheutti työntekijöille paineita suoriutua jokapäiväisestä potilastyöstä. Johdon ja 

hankeorganisaation järjestämää atk-tuen saatavuutta pidettiin tärkeänä käyttöönot-

tovaiheessa. Johdon ohjaus ja odotukset olivat joidenkin yksittäisten työntekijöi-

den kannalta merkittäviä tekijöitä käyttöönotossa, mutta muiden työyhteisön jä-

senten odotukset ja suhtautuminen (sosiaaliset normit) eivät olleet merkittäviä 

tekijöitä käyttöönotossa. Työntekijöiden tietämättömyys toimintamallista mainit-

tiin myös yhtenä käyttöönottoon vaikuttavana tekijänä.  

5.2 Työntekijöiden asenteet 

Työntekijöiden asenteet vaihtelivat innokkaasta negatiiviseen. Työntekijöiden 

asenteita olivat innokas, myönteinen, neutraali, epäröivä (tai pelokas), kriittinen ja 

kielteinen. Asenteet olivat enemmän positiivisia kuin negatiivisia. Ne työntekijät, 

jotka olivat itse käyttäneet videopuhelinlaitteita, suhtautuivat positiivisemmin 

etäterveydenhuoltoon kuin ne, jotka eivät olleet käyttäneet. (Osajulkaisu I.) 

Asenteissa oli jonkin verran vaihtelua suhteessa aikaan, ammattiin, terveys-

keskukseen ja etäterveydenhuollon sovellukseen. Ajan ja tottumisen myötä joi-

denkin asenteet muuttuivat positiivisemmiksi, kun taas joidenkin innokkuus vä-

heni ajan kuluessa. Innokkuutta vähensivät etäterveydenhuoltoprojektin vaatima 

selvä lisäys työmäärässä ja laitteiden huono toimivuus etenkin hankkeen alkuvai-

heessa. Kaikissa ammattiryhmissä oli monenlaista suhtautumista etäterveyden-

huoltoon, mutta hoitajien asenteet vaihtelivat huomattavasti (oli sekä erittäin in-

nokkaita että huomattava joukko negatiivisesti suhtautuvia). Useimmissa terveys-

keskuksissa etäterveydenhuollon käyttöönotto ei aiheuttanut vastustusta, mutta 

kahdessa terveyskeskuksessa oli selvästi enemmän negatiivista suhtautumista 

kuin muissa. Terveyskeskuksen maantieteellinen etäisyys keskussairaalasta ei 

vaikuttanut suhtautumiseen.  

Etäterveydenhuollon eri sovelluksista myönteisimmin suhtauduttiin etäkoulu-

tukseen ja diabetesetävastaanottoon, sen sijaan psykiatrin etäkonsultaatioihin 
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suhtauduttiin hyvin vaihtelevasti: sitä pidettiin sekä erittäin hyödyllisenä että 

täysin sopimattomana toimintamuotona psykiatrisille potilaille. Suhtautuminen 

ortopedin etäkonsultaatioihin ja etäkuntoutukseen oli pääasiassa myönteistä. 

Luokittelin erilaiset etäterveydenhuollon käyttäjätyypit siten, että yhdistin 

haastatteluissa esille tulleet asenteet siihen, missä määrin työntekijät itse käyttivät 

etäteknologiaa. Osa tyypeistä ja asenteista nousi esille haastateltavien kertomuk-

sista, miten muut terveyskeskustyöntekijät suhtautuivat etäteknologiaan. Yhden-

kään haastateltavan oma asenne ei ollut täysin kielteinen. Näin saatiin kaiken 

kaikkiaan 10 erilaista tyyppiä, jotka on esitelty taulukossa 5. 

Taulukko 5. Etäterveydenhuollon käyttäjätyypit (n = 10). 

Tyyppi Asenne Käyttö 

Innokas käyttäjä (13) Innokas Käyttää paljon, eri tilanteissa, etsii uusia 

sovellusmahdollisuuksia 

Myönteinen käyttäjä (5) Myönteinen Käyttää kohtalaisesti osana normaaleja 

työtehtäviään 

Kriittinen käyttäjä (3) Kriittinen Käyttää niissä sovelluksissa, joissa kokee 

hyödyllisenä 

Epäröivä käyttäjä (1) Epäröivä On kokeillut, mutta ei oikein pidä siitä 

Myönteinen osallistuja (2) Myönteinen Osallistuu mielellään käyttöön, ei vastusta 

käytön opettelua 

Kriittinen osallistuja (1) Kriittinen Osallistuu niiden sovellusten käyttöön, jotka 

kokee hyödyllisenä 

Neutraali osallistuja tai ei-

osallistuja (ei kukaan 

haastatelluista) 

Neutraali Osallistuu niihin etäterveydenhuollon 

sovelluksiin, joihin odotetaan osallistuvan tai 

ei osallistu lainkaan 

Negatiivinen osallistuja 

(ei kukaan haastatelluista) 

Negatiivinen Osallistuu etäterveydenhuollon sovelluksiin, 

koska odotetaan osallistuvan, mutta kieltäytyy 

itse käyttämästä laitetta 

Epäröivä osallistuja (4) Epäröivä/pelokas Osallistuu mielellään etäterveydenhuollon 

sovelluksiin, mutta ei halua käyttää laitteita 

itse 

Positiivinen ei-käyttäjä ja ei-

osallistuja (2) 

Positiivinen Ei ole osallistunut minkään sovelluksen 

käyttöön, mutta suhtautuu positiivisesti 

5.3 Etäterveydenhuollon käyttöönottoon liittyvät koetut hyödyt 

Haastateltavat nostivat esille useita potilaiden, työntekijöiden ja yhteiskunnan 

näkökulmasta merkityksellisiksi koettuja hyötyjä, joita etäterveydenhuollon toi-

mintamallin käyttöönotto tuo mukanaan (Taulukko 6) (Osajulkaisu II.). Potilaiden 
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hoidossa etäterveydenhuollon käyttämisen etuina pidettiin hoitomahdollisuuksien 

paranemista, hoidon tulosten paranemista sekä potilaiden mahdollisuutta saada 

enemmän tukea hoitoonsa. Diabetespotilaalla vaikutusta ajateltiin olevan hoito-

tasapainoon ja lääkitykseen. Psykiatrisen potilaan taas ajateltiin hyötyvän siitä, 

että hänelle tuttu hoitaja voi olla etävastaanotolla tukemassa potilaan ja lääkärin 

kohtaamista omassa tutussa terveyskeskuksessa, kun muuten potilas joutuisi mat-

kustamaan kaupunkiin asti saadakseen erikoislääkärin palveluita.  

Hoidon saatavuuden paranemista pidettiin myös merkittävänä hyötynä, koska 

tutkimuksen ajankohtana useimmissa terveyskeskuksissa oli pulaa terveyskeskus-

lääkäreistä, etenkin vakituisista lääkäreistä. Erikoislääkärin mukanaan tuomaa 

hoidon erikoisosaamisen lisääntymistä pidettiin hyödyllisenä potilaille. Lukumää-

rältään vähäisten, usein vaihtuvien ja kiireisten terveyskeskuslääkäreiden ei aja-

teltu voivan perehtyä kovinkaan syvällisesti esimerkiksi diabetespotilaiden hoi-

toon. Lisäksi toimintamalli mahdollisti diabetes- ja psykiatristen hoitajien asian-

tuntijuuden lisääntymisen, koska he työskentelivät samanaikaisesti erikoislääkärin 

kanssa. Terveyskeskuslääkäreillä oli mahdollisuus konsultoida etäyhteyksien 

kautta psykiatreja ja ortopedejä, mikä nähtiin hyvänä oppimismahdollisuutena. 

Hoitoprosessin sujuvuuteen toimintamallin nähtiin vaikuttavan siten, että po-

tilaiden hoitoon pääsy nopeutui, hoitoprosessi selkiintyi ja tiedonvälitys hoitopro-

sessin aikana parani. Potilaat saivat ajan erikoislääkärille nopeammin kuin jonot-

tamalla erikoissairaanhoitoon normaalisti lähetemallilla. Tieto erikoislääkärin 

kannanotosta potilaan hoitoon siirtyi välittömästi terveyskeskukseen, kun sen 

tuleminen tavanomaisessa mallissa saattaa kestää useita viikkoja tai jäädä koko-

naan tulematta. Kaiken kaikkiaan potilaan odotusaikojen ja hoitopaikkojen välillä 

kulkemisen ajateltiin vähenevän. Etuna pidettiin myös, että potilaat säästyivät 

matkustamisen aiheuttamilta vaivoilta. 

Työntekijöiden matkustamistarpeen vähenemiseen liittyvä ajan, vaivan ja 

kustannusten säästyminen nähtiin tärkeäksi. Etenkin etäkoulutukseen oltiin tyyty-

väisiä sen vuoksi, ettei tarvinnut lähteä ajamaan kaupunkiin asti koulutukseen ja 

pystyttiin tarvittaessa päivystämään työpaikalla äkillisten tilanteiden varalta. Kou-

lutusmahdollisuuksien lisääntymistä etäteknologian avulla pidettiin merkittävänä 

hyötynä. Uuden tiedon saanti koettiin vaivattomaksi, kun voi osallistua koulutuk-

seen oman terveysaseman videoneuvotteluhuoneesta. Laajan hoitajakoulutuksen 

osalta etäkoulutuksen järjestämistä pidettiin ainoana mahdollisena keinona saada 

yhtä aikaa täydennyskoulutusta näin suurelle joukolle terveyskeskushoitajia. 

Työntekijöiden määrän vähäisyys ja sijaisten hankkimisen ongelmat olisivat olleet 

lähiopetuksen esteenä.  
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Etäteknologian käyttöä työntekijöiden verkostoitumisen mahdollistamisessa 

arvostivat etenkin ne työntekijät, joilla ei ollut riittävästi saman alan kollegoita 

omalla työpaikallaan. Vaikka terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon välillä oli 

haastattelujen mukaan melko kiinteät verkostoyhteydet, muihin terveyskeskuksiin 

ei ollut muodostunut juurikaan muita yhteyksiä kuin hankkeen aikana järjestettyjä 

videoneuvotteluja. Terveyskeskusten väliset etäpalaverit olivat luonteeltaan kes-

kustelevaa tiedon ja mielipiteiden vaihtamista, kun taas erikoissairaanhoitoon 

oltiin yhteydessä puhelimen välityksellä potilaisiin liittyvissä konkreettisissa kon-

sultointipyynnöissä. Etäyhteydet mahdollistivat tiiviimmät yhteydet kollegoihin 

kuin työntekijöillä olisi ollut esimerkiksi satunnaisten koulutuspäivien yhteydessä. 

Etäterveydenhuollon hyötynä pidettiin myös terveyskeskuslääkäreiden pai-

neiden vähenemistä ja toivottiin, että sitä myöten terveyskeskukseen hakeutuisi 

enemmän lääkäreitä töihin. Lääkäreiden työmotivaation kannalta konsultaa-

tiomahdollisuudella saattaa olla merkitystä. Yhteiskunnallisiin hyötyihin voidaan 

luokitella jo aiemmin mainittu työntekijöiden ja potilaiden matkustamisen vähe-

neminen, koska se säästää myös yhteiskunnan kustannuksia. Joissakin haastatte-

luissa pidettiin erikoissairaanhoidon tarpeen vähenemistä hyötynä, mikä on myös 

yhteiskunnallinen kustannustekijä. Etäterveydenhuollon käyttöönotto saattaa olla 

myös yksi maaseudulla asumista helpottava tekijä. 

Taulukko 6. Etäterveydenhuollon käyttöönoton hyödyt terveyskeskustyötekijöiden 

kuvaamina. 

Hyödyt potilaille Hyödyt työntekijöille Hyödyt yhteiskunnalle 

Hoitomahdollisuuksien 

paraneminen  

Koulutusmahdollisuuksien 

paraneminen 

Erikoissairaanhoidon tarpeen 

väheneminen 

Hoidon tulosten paraneminen 

Hoitoprosessin sujuvuuden 

paraneminen 

Osaamisen lisääntyminen Maaseudulla asumisen 

helpottuminen 

Matkustamisen väheneminen Matkustamisen väheneminen Matkustamisen väheneminen  

5.4 Soveltuvuus 

Etäterveydenhuollon soveltuvuudella terveydenhuollon toimintoihin on kolme 

ulottuvuutta: soveltuvuus yksilön, prosessien ja organisaation kannalta. Organi-

sointi ja teknologia vaikuttavat etäterveydenhuollon soveltuvuuteen. (Osajulkaisu 

III.) 



 62

5.4.1 Soveltuvuus yksilön näkökulmasta 

Yksilöön liittyvää soveltuvuutta tarkastellaan ammattilaisten, potilaiden, vuoro-

vaikutuksen ja yhteistyön näkökulmista (osajulkaisu III). Ammattilaisten teknolo-

ginen osaaminen vaikuttaa siihen, kuinka sujuvia etäterveydenhuollon tilanteet 

ovat. Etäkonsultaatioissa myös konsultoitavan lääkärin ammatillinen pätevyys 

vaikuttaa siihen, kuinka onnistuneeksi tilanteet koetaan. Kolmas ammattilaisiin 

liittyvä soveltuvuustekijä on etäterveydenhuoltotilanteiden aiheuttama rasitus: 

etävastaanotot koettiin raskaammaksi työksi kuin kasvokkain tapahtuva potilas-

vastaanotto.  

Työntekijöiden mukaan potilaat olivat yleensä varsin tyytyväisiä etävas-

taanottoihin ja siihen, ettei tarvinnut matkustaa kaupunkiin saadakseen erikoislää-

kärin palveluita. Potilaisiin liittyvään soveltuvuuteen vaikuttivat kuitenkin monet 

potilaan ominaisuudet. Potilaan huono kuulo, monisairaus, käsin tehtävää tutki-

musta vaativa sairaus tai ahdistuneisuus huononsivat soveltuvuutta etäterveyden-

huollon käynteihin. Sen sijaan kroonista tai hyvin erikoista sairautta sairastavat 

potilaat sopivat työntekijöiden mielestä hyvin etävastaanotoille 

tai -konsultaatioihin. Potilaiden vuorovaikutustaidoilla on myös merkitystä vas-

taanoton/konsultaation onnistumiselle.  

Etäterveydenhuollon soveltuvuutta haastavat etäteknologian vaikutukset ih-

misten väliseen vuorovaikutukseen. Joidenkin mielestä etäteknologia vaikuttaa 

selvästi negatiivisesti vuorovaikutuksen onnistumiseen, kun taas toisten mielestä 

sillä ei ole juurikaan vaikutusta. Etäterveydenhuolto lisää mahdollisuuksia am-

mattilaisten väliseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön terveydenhuolto-

organisaatioiden välillä, mikä tekee siitä erityisen sopivan maaseudun terveyskes-

kusten ammattilaisten verkostoyhteyksien laajentamisen kannalta.  

5.4.2 Soveltuvuus prosessien näkökulmasta 

Etäterveydenhuollon toteutuksessa prosessiin liittyvät tekijät ovat ajanvaraus, 

resurssit sekä prosessien monimutkaisuus (osajulkaisu III). Ajanvarauksen tekee 

haasteelliseksi yhteisen ajan löytyminen usealle kiireiselle terveydenhuollon am-

mattilaiselle. Etäterveydenhuollon toteutus vaatii enemmän resursseja ja on mo-

nimutkaisempi kuin tavanomainen vastaanotto, koska siihen osallistuu enemmän 

kuin yksi ammattihenkilö, se vaatii enemmän etukäteistyötä ja saattaa kestää ajal-

lisesti kauemmin. Toisaalta sellaiset etävastaanotot tai -konsultaatiot, joihin osal-

listuu terveyskeskuksesta hoitaja, säästää terveyskeskuslääkäreiden resurssien 
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käyttöä. Mutta potilas saatetaan joutua joka tapauksessa lähettämään jälkikäteen 

myös terveyskeskuslääkärin vastaanotolle, jos etävastaanotolla/konsultaatiossa 

ilmenee tarvetta esimerkiksi käsin tehtävään tutkimukseen tai lausunnon kirjoit-

tamiseen. Etäterveydenhuollon toimintamalli soveltuu parhaiten kroonisten saira-

uksien hoitoprosessien toteutukseen.  

5.4.3 Soveltuvuus organisaation näkökulmasta 

Haastatteluissa kuvattiin vähän etäterveydenhuollon soveltuvuutta organisaation 

näkökulmasta (osajulkaisu III). Eräät kokeneet terveyskeskuslääkärit ihmettelivät, 

oliko erikoissairaanhoidossa ollut riittävästi motivaatiota etäkonsultaatioiden 

järjestämiseen, koska etäkonsultit eivät heidän mielestään olleet riittävän kokenei-

ta ammattilaisia. Organisaation sitoutumattomuus etäterveydenhuollon järjestämi-

seen saattoi näkyä myös siten, ettei työntekijöitä tiedotettu riittävästi, ei rohkaistu 

käyttämään etäteknologiaa tai ei huolehdittu laitteiden uudelleen asentamisesta 

muuton jälkeen.  

5.4.4 Soveltuvuuteen vaikuttavat tekijät 

Etäterveydenhuollon soveltuvuutta tulee siis tarkastella kolmesta eri näkökulmas-

ta: työntekijöiden, prosessien ja organisaation. Etäterveydenhuollon soveltuuteen 

vaikuttivat teknologia, organisointi ja eräät ympäristöön liittyvät tekijät. Teknolo-

gian toimivuus, helppokäyttöisyys ja saavutettavuus ovat soveltuvuuden peruste-

kijöitä, jotka vaikuttavat etenkin vuorovaikutuksen onnistumiseen ja prosessien 

sujuvuuteen. Etäterveydenhuollon toteutukseen käytettävän tilan tulisi olla riittä-

vän tilava ja rauhallinen sekä mahdollistaa osallistujien riittävän hyvä näkyvyys 

kuvassa. Organisointiin liittyvistä tekijöistä työntekijät mainitsivat haastatteluissa, 

että etäterveydenhuollosta pitää tiedottaa riittävästi ja sovellusten toteuttamiseen 

pitää valita sopivat henkilöt.  

5.5 Etäterveydenhuollon käyttöönottoon vaikuttavat tekijät 
hankkeen jälkeen 

Kun hankkeen loppumisen jälkeen terveyskeskuksen työntekijöiltä haastattelussa 

kysyttiin käyttöönottoon vaikuttaneita tekijöitä, työntekijät kuvasivat lähinnä 

teknologiaan, hyötyyn ja organisointiin liittyviä tekijöitä. Usein esille nousi myös 

käyttöön tottuminen vaikuttavana tekijänä. Teknologian helppokäyttöisyydellä, 
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toimivuudella ja helpolla saavutettavuudella oli merkitystä käyttöönotossa. Orga-

nisoinnissa vaikuttivat tiedottaminen muun muassa käyttökokemuksista ja hyö-

dyistä, koulutus, riittävä resurssointi ja prosessien huolellinen järjestäminen. Hyö-

tyjä, joilla oli vaikutusta käyttöönottoon, olivat muun muassa ajan ja kustannusten 

säästyminen sekä koulutusmahdollisuuksien ja asiantuntijoiden lisääntyminen. 

Myös johdon ohjaus nähtiin yhtenä käyttöönottoon vaikuttavana tekijänä. 

5.6 Etäterveydenhuollon käyttöönoton onnistumiseen vaikuttavat 
tekijät 

5.6.1 Yleiset onnistumiseen vaikuttavat tekijät 

Etäterveydenhuollon käyttöönotolle oli selkeä tarve, joka johtui muun muassa 

terveyspalvelujen tarpeiden lisääntymisestä, palvelujen saatavuusongelmista ja 

pitkistä välimatkoista. Hanke organisoitiin selkeästi hankeorganisaatiosta käsin. 

Työntekijät saivat kuitenkin mielestään riittävästi osallistua hankkeen suunnitte-

luun. Paikallisen johdon ohjaus vaihteli eri terveysasemilla, millä oli merkitystä 

käytön laajuudelle. Etäterveydenhuollon laitteissa oli etenkin alussa ollut huomat-

tavia toimivuusongelmia, mutta toimivuus oli parantunut hankkeen aikana eikä 

ensisijaisesti vaikuttanut minkään sovelluksen loppumiseen (mutta saattoi olla 

osatekijänä esimerkiksi ortopedian ja kuntoutuksen osalta). Reilu vuosi hankkeen 

loppumisen jälkeen terveyskeskustyöntekijät kokivat, että videoneuvottelulaittei-

den käyttö etenkin koulutuksissa ja palavereissa oli vakiintunut normaaliksi toi-

mintamalliksi. (Osajulkaisu IV.)  

5.6.2 Käyttöönoton onnistumiseen vaikuttavat tekijät eri 
sovelluksissa 

Etäterveydenhuollon käyttöönoton onnistumista eri sovelluksissa tarkasteltiin 

yksilön, prosessien, organisaation ja teknologian näkökulmista (Osajulkaisu IV.). 

Nämä näkökulmat sisältyvät aikaisempien tulosten mukaan etäterveydenhuollon 

soveltuvuuteen, joka on keskeinen käyttöönottoon vaikuttava tekijä (ks. kohta 

4.4.3). Tarkasteluun otettiin mukaan kaikki sovellukset, joissa etäterveydenhuol-

lon toimintamallia kokeiltiin: etäkoulutus, etäpalaverit, diabetesetävastaanotto, 

ortopedian ja psykiatrian etäkonsultoinnit sekä etäkuntoutus (Taulukko 7).  
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Taulukko 7. Etäterveydenhuollon sovellusten onnistumiseen vaikuttavat tekijät. 

Etäterveydenhuollon 

sovellus 

Yksilön näkökulma: 

koettu hyöty, 

asennoituminen 

Prosessinäkökulma

(miten 

etäteknologian 

käyttö soveltuu 

toiminnan 

tapahtumakulkuun) 

Organisaation 

näkökulma (sis. 

organisointi) 

(miten paljon 

järjestämiseen 

panostettu, kuinka 

tärkeänä pidetty) 

Teknologia 

(toimivuus, 

helppokäyttöisyys, 

saavutettavuus) 

Etäkoulutus 

hankkeen aikana 

runsasta, jatkuu 

edelleen hieman 

vähempänä, mutta 

säännöllisesti 

Koettu erittäin 

hyödyllisenä, pieniä 

ongelmia 

vuorovaikutuksessa 

 

Luentotyyppinen 

prosessi sujuva, 

vuorovaikutteinen 

opetus vaatisi 

lisäkoulutusta 

Koettu erittäin 

tärkeänä, 

hankkeessa 

resursoitu paljon 

organisointiin, 

hankkeen 

jälkeenkin yhteiset 

koulutukset 

järjestetty etänä 

 

Ajoittaisia teknisiä 

ongelmia, laitteiden 

saavutettavuus hyvä 

Etäpalaverit 

hankkeen aikana 

melko paljon, 

jatkuvat edelleen 

Koettu 

hyödyllisenä, 

pienet palaverit 

soveltuvat hyvin, 

mutta suuremmissa 

ongelmia 

vuorovaikutuksessa 

Soveltuvat hyvin, ei 

tarvitse matkustaa  

Koettu tärkeinä, 

koska organisaation 

palaverit pyritään 

järjestämään 

ensisijaisesti etänä 

Teknologia aiheuttaa 

ongelmia 

vuorovaikutuksessa, 

läsnäolijat eivät näy 

selvästi, 

puheenvuorojen 

vaihtumisessa 

kankeutta mm. 

mikrofonien vuoksi, 

ajoittain teknisiä 

ongelmia 

 

Diabetes 

-etävastaanotot 

hankkeen aikana 

paljon, jatkuvat 

edelleen 

säännöllisesti 

kolmessa 

terveyskeskuksessa 

Koettu erittäin 

hyödyllisenä, 

soveltuvat hyvin 

potilaiden ja 

työntekijöiden 

kannalta, tarkka 

potilasvalinta 

Prosessi sujuva, 

riittävän suuri 

määrä potilaita 

rutiinin 

saavuttamiseksi, 

säännöllinen käyttö

Koettu erittäin 

tarpeellisina, 

organisointiin 

resursoitu paljon, 

myös 

tutkimushanke 

käynnistetty 

Teknologia tukee 

prosessia, ajoittaisia 

teknisiä ongelmia, 

laitteiden 

saavutettavuus hyvä 
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Etäterveydenhuollon 

sovellus 

Yksilön näkökulma: 

koettu hyöty, 

asennoituminen 

Prosessinäkökulma

(miten 

etäteknologian 

käyttö soveltuu 

toiminnan 

tapahtumakulkuun) 

Organisaation 

näkökulma (sis. 

organisointi) 

(miten paljon 

järjestämiseen 

panostettu, kuinka 

tärkeänä pidetty) 

Teknologia 

(toimivuus, 

helppokäyttöisyys, 

saavutettavuus) 

Ortopedin 

etäkonsultaatiot 

hankkeen aikana 

muutamia kokeiluja, 

loppuneet 

Etälääkärit ja tk-

lääkärit eivät 

kokeneet 

hyödyllisinä, ei 

ongelmia muuten 

yksilöllisessa 

soveltuvuudessa 

Aikataulutus, 

potilasvalinta, 

vähän potilaita, 

epäsäännöllinen 

käyttö, ei 

mahdollisuutta 

manuaaliseen 

tutkimukseen 

Terveyskeskuksissa 

koettu tarpeellisina, 

keskussairaalassa 

ei, riittämätön 

suunnittelu, 

etälääkäri 

vaihtuva,ei riittävän 

kokenut 

 

Teknologia tukee 

prosessia (rtg-kuvien 

katselumahdollisuus), 

paljon teknisiä 

ongelmia, laitteiden 

saavutettavuus hyvä 

Psykiatrin 

etäkonsultaatiot 

hankkeen aikana 

säännöllisiä, 

jatkuvat kahdessa 

terveyskeskuksessa 

Eivät sovellu 

kaikille potilaille, 

potilaat 

suhtautuneet hyvin, 

paljon ongelmia 

vuorovaikutuksessa

Monimutkainen 

prosessi 

(lähetekäytäntö, 

lausunnot), sovitut, 

säännölliset ajat 

Koettu tarpeellisina, 

ellei muuten saa 

psykiatria 

terveyskeskukseen 

Teknologia ei ole 

riittävän hyvä 

tukemaan laadukasta 

vuorovaikutusta, 

ajoittain teknisiä 

ongelmia, jotka 

keskeyttäneet 

vastaanotot, 

saavutettavuus hyvä 

 

Etäkuntoutus 

hankkeen aikana 

kokeiluluonteisesti, 

loppunut 

Osallistujat 

kokeneet 

hyödyllisenä, mutta 

osa työntekijöistä 

suhtautuu 

kielteisesti, ei 

ongelmia 

vuorovaikutuksessa

Vähäinen määrä 

kuntoutujia, 

epäsäännöllinen 

käyttö, ei rutiinia 

Ei ole koettu kovin 

tarpeellisena 

(teknologian 

toimivuuden ja 

saavutettavuuden 

järjestäminen, 

tiedottaminen) 

Pieniä teknisiä 

puutteita, laitteiden 

siirtäminen ei 

onnistu, äänen laatu, 

laitteiden 

saavutettavuus 

melko huono 

Seuraavissa kappaleissa esitetään vielä tulokset tarkemmin sovelluskohtaisesti. 

5.6.2.1 Etäpalaverit 

Etäpalavereita on järjestetty melko runsaasti koko hankkeen ajan, ja ne jatkuvat 

edelleen kaikilla niillä terveysasemilla, jotka edelleen kuuluvat hankkeen järjestä-
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neeseen organisaatioon (kahden terveysaseman kohdalla on tapahtunut organisaa-

tiomuutos: toisessa niistä videoneuvotteluyhteyksien käyttö on loppunut koko-

naan ja toisessa jatkuu vähäisessä määrin koulutuksissa). Etäpalavereita pidettiin 

enimmäkseen organisaation omassa videosillassa.  

Etäteknologian käyttö soveltuu etenkin pienempiin palavereihin, joissa osal-

listujat ovat tuttuja ennestään, sekä sellaisiin suurempiin palavereihin, joissa pää-

asiassa jaetaan informaatiota. Vuorovaikutusta ei koeta aina kovin luonnollisena 

etäpalavereissa. Tämä johtuu siitä, että mikrofonit eivät voi aina olla jatkuvasti 

päällä (äänen kiertäminen), ja jos osallistujia on useasta paikasta, pienistä kuva-

ruuduista ei näe toisia osallistujia selvästi. Kokoustekniikalla on vaikutusta onnis-

tumiseen: tarvitaan selkeä puheenjohtaja, joka jakaa puheenvuoroja ja kysyy 

kommentteja myös niiltä, jotka eivät aktiivisesti ota kontaktia. Tottuminen etätek-

nologian käyttöön helpottaa näitä tilanteita. Hoitoneuvotteluihin erikoissairaan-

hoidon ja terveyskeskuksen välille etäteknologiaa voidaan käyttää, koska hyöty 

on suuri ajan säästämisessä. Ihmiset kaipaavat myös toisten fyysistä läsnäoloa ja 

kokevat vuorovaikutuksen rikkaampana lähikontaktissa. Siksi etäpalavereita ei 

pidetty sopivana toimintamallina yhteistä pohtimista vaativissa palavereissa.  

5.6.2.2 Etäkoulutukset 

Etäkoulutuksia on järjestetty organisaation omana toimintana (mm. laaja hoitajien 

tehtävänmuutoksiin tähtäävä koulutus), ja terveysasemilta on myös osallistuttu 

erikoissairaanhoidon järjestämiin alueellisiin koulutuksiin sekä eri klinikoiden 

järjestämiin klinikkatapaamisiin. Koulutuksiin osallistuminen on ollut hankkeen 

aikana runsasta ja jatkunyt myös hankkeen jälkeen, tosin selvästi vähäisempänä. 

Etäteknologialla toteutettu koulutus soveltuu hyvin luentotyyppiseen koulu-

tukseen, mutta interaktiivinen koulutus vaatisi enemmän paneutumista etätekno-

logian käytön aiheuttamiin haasteisiin. Etäkoulutuksen järjestäminen mahdollistaa 

osallistumisen myös pieniltä terveysasemilta, joilla on pitkät etäisyydet kaupun-

kiin ja sijaisen saanti hankalaa. Työn lomassa on mahdollista osallistua lyhyem-

päänkin koulutukseen kotoisasti omissa tiloissa ja olla kuitenkin valmiudessa 

yllättävien tilanteiden varalta. Etäkoulutuksen onnistumiseen liittyvät toimiva 

teknologia, kouluttajan käyttäytyminen ja riittävä näkyvyys luentomateriaalissa. 
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5.6.2.3 Diabetesetävastaanotot 

Diabetespotilaat olivat suhtautuneet erittäin positiivisesti etävastaanottoihin. Toi-

minta koettiin hyödyllisenä sekä asiakkaan, työntekijöiden että yhteiskunnan 

kannalta. Vuorovaikutus etävastaanotoilla oli sujunut luontevasti. Diabetesta sai-

rastavia oli riittävän paljon säännölliseen erikoislääkärin etävastaanottotoimintaan. 

Diabetesetävastaanottoja toteuttivat jatkuvasti samat ammattilaiset, joiden keski-

näinen yhteistyö oli sujunut hyvin. Etävastaanottoprosessi oli sujuva, koska siinä 

oli suunnitteluvaiheessa huolellisesti organisoitu muun muassa potilaiden vali-

koiminen hoitajien toimesta, työnjako, lähetteiden, reseptien ja lausuntojen kir-

joittaminen sekä sanelut. Etäteknologia tuki hyvin vastaanottoja eikä toimivuu-

dessa ollut suuria ongelmia.  

5.6.2.4 Psykiatrian etävastaanotot 

Terveyskeskuslääkäreiden ja lähes kaikkien psykiatristen sairaanhoitajien mieles-

tä etäkonsultaatiot soveltuivat melko hyvin psykiatristen potilaiden hoitoon, mutta 

psykiatrit suhtautuivat toimintamalliin varauksellisemmin. Potilaat ovat suhtautu-

neet yleensä hyvin etäkonsultaatioihin. Teknologia ei mahdollista riittävän hyvin 

ei-sanallista vuorovaikutusta, jota tunnetasolla tapahtuvassa psykiatrisessa työs-

kentelyssä pidetään tärkeänä. Teknisiä ongelmia etenkin äänen suhteen oli esiin-

tynyt runsaasti. Hoitajan rooli oli merkittävä tiedonvälittäjänä, tunteiden välittäjä-

nä ja potilaan tukena. Jos potilas oli tuttu etälääkärille, konsultaatio onnistui hel-

pommin.  

Etäkonsultaatioprosessi oli monimutkainen, koska etälääkärillä ei ollut hoito-

vastuuta. Etäkonsultointia oli jonkin verran suunniteltu etukäteen ja tehty myös 

välillä uudelleenprosessointia. Haastatteluissa mainittiin vähän toimintamallin 

hyötyjä; enemmänkin sitä pidettiin välttämättömänä pakkona, koska muuten oli 

vaikea saada psykiatripalveluita terveyskeskukseen. Terveyskeskuslääkärit koki-

vat hyötyneensä konsultoinnista, vaikka eivät usein päässeetkään itse mukaan.  

5.6.2.5 Ortopedian etäkovastaanotot 

Terveyskeskulääkärit kokivat, että ortopedian etäkonsultaatio voisi olla hyödylli-

nen, jos sen toteuttamisessa olisi onnistuttu paremmin. Huomattavat tekniset on-

gelmat, etä- ja lähilääkäreiden aikataulujen yhteensovittaminen sekä konsultaa-

tiovastausten hyödyttömyys, turhauttivat terveyskeskuslääkäreitä. He kokivat, että 
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erikoissairaanhoidossa ei ollut riittävän huolellisesti paneuduttu etäkonsultaatioi-

den suunnitteluun ja toteuttamiseen eivätkä kaikki etäkonsultaatiolääkärit olleet 

riittävän kokeneita lääkäreitä tähän työhön. Etäkonsultaatiolääkärit myös vaihtui-

vat eri kerroilla. Erikoissairaanhoidon lääkärit eivät pitäneet etäkonsultaatioita 

erityisen hyödyllisinä: potilaiden määrä oli melko vähäinen, manuaalisen tutkimi-

sen puute koettiin ongelmaksi ja toimintamalli soveltui heidän mielestä lähinnä 

vain murtumapotilaiden kontrolleihin. Videoneuvotteluyhteyksissä koettiin huo-

mattavia teknisiä ongelmia. Digitaaliset röntgenkuvat, joita voitiin katsoa yhtäai-

kaa molemmissa etäpisteissä, helpottivat etäkonsultaatioita.  

5.6.2.6 Etäkuntoutus 

Hankkeeseen osallistuneet kuntoutustyöntekijät suhtautuivat toimintamalliin 

myönteisesti, mutta erikoissairaanhoidossa esiintyi hankkeeseen osallistumatto-

mien kuntoutustyöntekijöiden keskuudessa myös kielteistä asennetta. Kuntoutus-

työntekijät pitivät etenkin kuvan välittämää informaatiota merkittävänä kuntou-

tukseen liittyvässä yhteistyössä. Laitteiden saavutettavuudessa oli ongelmia sekä 

erikoissairaanhoidossa että terveyskeskuksissa. Terveyskeskuksissa oli melko 

vähän sellaisia kuntoutujia, jotka kävivät erikoissairaanhoidossa kuntoutusjaksol-

la, joten siirtymiset kuntoutuspaikkojen välillä eivät olleet säännöllisiä eikä toi-

mintamalli ehtinyt tulla rutiiniksi. Teknisiä ongelmia esiintyi jonkin verran lähes 

kaikissa videoneuvottelutilanteissa. Laitteiden helpolla siirrettävyydellä voitaisiin 

etäteknologian hyödyntämistä kuntoutuksessa edistää selvästi, koska kuntoutujan 

liikkumista ja toimintaa voitaisiin välittää hänen todellisesta toimintaympäristös-

tään, esimerkiksi potilashuoneesta tai kotoa.  

5.7 Yhteenveto etäterveydenhuollon soveltuvuuteen ja 

käyttöönottoon vaikuttavista tekijöistä 

Etäterveydenhuollon käyttöönottoa tutkiessani olen tullut tulokseen, että keskeisin 

käyttöönottoon vaikuttava tekijä on sen soveltuvuus terveydenhuollon ympäris-

töön. Kaikki muut tässä tutkimuksessa esille nousseet osatekijät voidaan sijoittaa 

soveltuvuus-käsitteen sisälle. Seuraavaan taulukkoon 8 olen koonnut yhteen kaik-

ki tutkimuksen aikana esille nousseet etäterveydenhuollon soveltuvuuteen ja käyt-

töönottoon vaikuttavat tekijät.  
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Taulukko 8. Etäterveydenhuollon soveltuvuuteen ja käyttöönottoon vaikuttavat tekijät. 

Tekijät Terveyskeskustyöntekijöiden 

käsitykset hankkeen aikana 

Terveyskeskustyöntekijöiden 

käsitykset hankkeen jälkeen 

Dokumenttien ja 

soveltuvuuden 

analyysissa esille 

nousseita tekijöitä 

Yksilöön liittyvät  

tekijät 

Hyöty (terveydenhuollon 

kehityksessä mukana 

pysyminen, mahdollisuus 

kollegoiden tukeen, 

matkustamisen 

väheneminen), asenteet, 

arkailu, muutosvastaisuus, 

teknologiasuuntautuneisuus, 

aloitteellisuus, 

innovatiivisuus, käytön 

osaaminen, tottuminen, 

soveltuvuus potilaiden 

kannalta 

 

Hyöty, tottuminen Käytön osaaminen, 

asiantuntijoiden pätevyys, 

käyttämisen rasittavuus, 

potilaiden sairaudet ja 

muut ominaisuudet, 

vaikutukset 

vuorovaikutukseen ja 

yhteistyöhön 

Prosesseihin 

liittyvät tekijät 

  Ajanvaraus, resurssit, 

prosessien 

sujuvuus/monimutkaisuus 

 

Organisaatioon 

liittyvät tekijät 

Hyöty (asiantuntija-

palveluiden saatavuus), 

harjoittelumahdollisuuksen ja 

aikaresurssien järjestäminen, 

johdon ohjaus, 

tiedottaminen, todellinen 

tarve  

 

Hyöty, tiedottaminen mm. 

käyttökokemuksista ja 

hyödyistä, koulutus, riittävä 

resursointi ja prosessien 

huolellinen järjestäminen, 

johdon ohjaus 

Tarve, motivaatio, 

sitoutuminen, näkyy mm. 

pitkäkestoisena tukena, 

resurssien 

järjestämisenä, 

kannustamisena käyttöön 

Teknologiaan 

liittyvät tekijät 

Käytön helppous: 

saavutettavuus, 

helppokäyttöisyys, toimivuus, 

atk-tuen saatavuus) 

Käytön helppous: 

saavutettavuus, toimivuus 

 

Taulukosta 8 näkyy, että työntekijät eivät haastatteluissa nimenneet erityisesti 

prosessiin liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttaisivat käyttöönottoon silloin, kun heiltä 

kysyttiin käyttöönottoon vaikuttavista tekijöistä. Kuitenkin kun käyttöönottoa 

analysoitiin soveltuvuuden kannalta, tämä osoittautui keskeiseksi tekijäksi.  
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6 Pohdinta 

6.1 Tutkimustulosten pohdinta 

6.1.1 Terveyskeskustyöntekijöiden asenteet etäterveydenhuoltoa 
kohtaan 

Valitsin terveyskeskustyöntekijöiden asenteet tutkimuksen yhdeksi pääkohteeksi, 

koska tutkimuskirjallisuudessa painotettiin työntekijöiden merkitystä käyttöönot-

toprosessissa (Wootton ja Hebert 2001, Whitten & Rowe-Adjibogoun 2002, May 

2003, Whitten ym. 2005, Whitten & Mackert 2005, Gagnon ym. 2006, Al-Qirim 

2007). Työntekijöiden asennoituminen uutta toimintamallia kohtaan on useissa 

tutkimuksissa todettu vaikuttaneen käyttöönoton onnistumiseen (Chau & Hu 2001, 

Hu ym. 2002, Whitten & Rowe-Adjibogoun 2002, Whitten ja Mackert 2005). 

Tässä tutkimuksessa tuloksena on, kuten useissa muissakin tutkimuksissa, että 

terveyskeskusten työntekijät suhtautuvat pääasiassa myönteisesti etäterveyden-

huollon käyttöön (Craig ym 1999, Hu ym. 1999, Aas 2000, Nesbitt ym. 2000, 

Macduff ym. 2001, Guillen ym. 2002, Larsen ym. 2003, Gagnon ym. 2007). 

Asennoitumisessa esiintyy kuitenkin huomattavaa vaihtelua kielteisestä innokkaa-

seen, mitä harvoin on kuvattu muissa terveydenhuollon työntekijöiden asennetut-

kimuksissa. Etäterveydenhuoltohankkeen toteutuksessa on tärkeää tietää siihen 

osallistuvien työntekijöiden asenteet, koska erilaiset asenteet vaativat hankkeen 

toimeenpanemisessa erilaisia toimenpiteitä. Innokasta työntekijää ei tarvitse juuri 

motivoida etäterveydenhuollon käyttöön, mutta kielteisesti suhtautuvalle käyt-

töönottoa pitää perustella tarkemmin ja häntä voi joutua enemmän seuraamaan ja 

tukemaan käyttöönotossa.  

Työntekijöiden ammatti ei selvästi vaikuta asennoitumiseen, kuten ei myös-

kään Cohnin ja Goodenoughin (2002) tutkimuksessa. Kaikissa ammattiryhmissä 

esiintyy eri tavalla etäterveydenhuoltoon suhtautuvia. Hoitajien asenteissa on 

kuitenkin eniten vaihtelua selvästi kielteisestä aina erittäin innokkaaseen. Lääkä-

reiden suhtautumisessa taas on enemmän kriittistä kuin selkeästi kielteistä suhtau-

tumista. Tämä näkyy muun muassa siinä, että lääkäri saattaa suhtautua kriittisesti 

yhteen etäterveydenhuollon sovellukseen, mutta myönteisesti johonkin toiseen. 

Hoitajien osalta asenteiden suurempi vaihtelu saattaa nousta esille sen vuoksi, että 

heitä osallistuu lukumääräisesti enemmän etäterveydenhuollon käyttöön laajan 

hoitajakoulutuksen vuoksi. Vain harva haastatteluihini osallistujista suhtautui itse 
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negatiivisesti etäterveydenhuollon käyttöön, vaan he toivat esille, että oli muita 

negatiivisesti suhtautuvia hoitajia. King ym. (2007) tutkimuksessa hoitajat suhtau-

tuivat lääkäreitä negatiivisemmin etäterveydenhuoltoon ja he epäilivät tämän 

johtuvan siitä, että lääkäreille käyttö oli enemmän vapaaehtoista kuin hoitajille. 

Myös Suomessa lääkäreillä saattaa olla enemmän mahdollisuuksia itsenäiseen 

päätöksentekoon terveydenhuollon toiminnassa, mutta tämä seikka ei noussut 

selkeästi esille tässä tutkimuksessa.  

Terveyskeskuksen maantieteellinen sijainti ei vaikuta työntekijöiden asentei-

siin, kuten esimerkiksi Nesbittin ym. (2000) ja Hiltyn ym. (2007) tutkimuksissa 

on havaittu, mutta eräissä terveyskeskuksissa asennoituminen on jonkin verran 

kielteisempää kuin muissa. Haastatteluissa ei noussut esille mitään erityisempää 

syytä tähän, mutta esimerkiksi organisaatiokulttuurilla saattaa olla merkitystä 

työntekijöiden asenteille uusia toimintamalleja kohtaan. Eri etäterveydenhuollon 

sovellusten kohdalla suhtautuminen vaihteli siten, että etäkoulutukseen suhtaudut-

tiin erittäin myönteisesti, kuten myös monissa muissa tutkimuksissa (Allen ym. 

2002, Cohn & Goodenough 2002, Gagnon ym 2005). Tämä saattaa johtua, paitsi 

lisääntyneistä koulutusmahdollisuuksista, myös siitä, että etäkoulutus on proses-

sina hyvin samankaltainen kuin lähikoulutus ainakin luentotyyppisessä koulutuk-

sessa. Etäkoulutukseen osallistuvien ei useinkaan tarvitse itse aktiivisesti käyttää 

videoneuvottelulaitetta eikä toimia aktiivisesti koulutuksen aikana. Etäteknologia 

mahdollistaa myös keskinäisen juttelun ja tarvittaessa paikan päältä poistumisen 

koulutuksen häiriintymättä, joten työntekijät kokevat etäkoulutuksen helppona ja 

kodikkaana toimintamallina. 

Kokemus etäterveydenhuollon käytöstä vaikuttaa asenteisiin sekä myöntei-

sesti että kielteisesti, joskin käyttämisen vaikutus asenteisiin tuli esille vain joi-

denkin yksittäisten työntekijöiden haastattelussa. Toisaalta käyttäminen muuttaa 

työntekijän kielteistä asennetta varovaisen myönteiseksi, mutta toisaalta joidenkin 

innokkaiden suhtautuminen muuttuu vähemmän innokkaaksi, kun he huomaavat, 

kuinka paljon aikaa ja vaivaa käyttö aiheuttaa. Muut tutkimustulokset käyttöko-

kemusten vaikutuksista ovat myös ristiriitaisia; enemmän on kuitenkin tutkimuk-

sia, joissa tyytyväisyys on lisääntynyt käytön myötä (Spaulding ym. 2005, Hilty 

ym. 2006, Barton ym. 2007, King ym. 2007). Tässä tutkimuksessa haastateltavat 

suhtauivat alusta pitäen pääasiassa myönteisesti etäterveydenhuoltoon eikä asenne 

ei juuri muuttunut käyttämisen vaikutuksesta. 

Työntekijöiden tyypittely erilaisiin käyttäjäryhmiin toi esille, että on myös 

myönteisesti suhtautuvia työntekijöitä, jotka eivät kuitenkaan itse aktiivisesti 

käytä etäterveydenhuollon mahdollisuuksia työssään. Myönteinen asennoitumi-
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nen ei siis välttämättä johda varsinaiseen käyttöönottoon (Allen ym. 2002, Le-

houx ym., 2002, Syväjärvi ym. 2003, Gagnon ym. 2006), vaan voidaan tarvita 

johdon aktiivisia toimenpiteitä myös tämän työntekijäryhmän suhteen.  

6.1.2 Etäterveydenhuollon käyttöönottoon liittyvät koetut hyödyt 

Uuden innovaation käyttöönottoon liittyvässä päätöksentekoprosessissa tärkeää 

on se, havaitseeko yksilö innovaation hyödylliseksi, ei niinkään innovaation ob-

jektiivinen hyödyllisyys (Rogers 2003). Käyttöönottajien kokemaa hyötyä pide-

tään keskeisenä käyttöönottoon vaikuttavana tekijänä useissa käyttöönottoon 

liittyvissä teorioissa (TAM, DIT, UTAUT), ja myös käyttöönottotutkimukset ovat 

vahvistaneet tätä käsitystä (Chau ja Hu 2001, Croteau ja Vieru 2002, Helitzer ym. 

2003, Al-Qirim 2007). Myös tässä tutkimuksessa haastateltavat pitivät hyötyä 

käyttöönottoon vaikuttavana tekijänä ja nostivat esille lukuisia potilaiden, työnte-

kijöiden ja yhteiskunnan näkökulmasta merkityksellisiksi koettuja hyötyjä, joita 

etäterveydenhuollon toimintamallin käyttöönotto tuo mukanaan. Yleisimmin 

hyödyiksi koetaan matkustamisen vähenemistä, hoidon saatavuuden ja laadun 

paranemista sekä asiantuntijuuden lisääntymistä terveyskeskuksissa.  

Hyödyllisyyden kokemukseen vaikuttavat työntekijän omat tarpeet ja motiivit 

käyttöön (vrt. Rogers 1995, 14). Hankkeen aikana terveyskeskuksissa oli pula 

lääkäreistä ja lääkärit vaihtuivat tiheään. Myöskään psykiatrin palveluja ei ollut 

terveyskeskuksissa saatavilla. Tämän vuoksi terveyskeskusten työntekijät saattoi-

vat kokea kaikenlaisen lisäresurssin saamisen erittäin hyödyllisenä ja jatkoivat 

etäterveydenhuollon käyttämistä alkuvaiheen usein toistuvista teknisistä ongel-

mista huolimatta. Verkostoitumismahdollisuuksien paranemista taas arvostivat 

sellaiset työntekijät, joilla ei ollut kollegoita samassa terveyskeskuksessa ja jotka 

muutenkin olivat valmiita yhteistyöhön. Kaikilla haastateltavilla ei ollut tarvetta 

verkostoitumiseen, eivätkä he silloin tätä mahdollisuutta kokeneet myöskään 

hyödyllisenä.  

6.1.3 Etäterveydenhuollon soveltuvuus 

Kaikista eri käyttöönottoon vaikuttavista tekijöistä soveltuvuus on vaikeimmin 

määriteltävissä. Vaikka soveltuvuuden on eri tutkimuksissa todettu vaikuttavan 

käyttöönottoon (Chau & Hu 2001, Lehoux ym. 2002, Walker & Whetton 2002, 

Helitzer ym. 2003, Al-Qirim 2006, 2007, Ward ym. 2008) ja se sisältyy useisiin 

käyttöönottoteorioihin (DIT, TAM2, FITT), se on hyvin vajavaisesti ja epäyhte-
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näisesti määritelty. Ensimmäisellä haastattelukierroksella soveltuvuus ei varsinai-

sesti sisältynyt haastatteluteemoihin, mutta implisiittisesti nousi esille useita teki-

jöitä, joita olisi pystynyt luokittelemaan tämän käsitteen sisälle (esim. tarve käy-

tölle, vuorovaikutus, soveltuvuus potilaalle ja työntekijälle). Ensimmäisen haas-

tattelukierroksen aikana kävi jo ilmi, että ortopedian etäkonsultointi oli jäänyt 

vain muutamiin yksittäisiin kokeiluihin, kun taas diabetesvastaanottoa toteutettiin 

säännöllisesti useissa terveyskeskuksissa. Molempiin näihin sovelluksiin suhtau-

duttiin myönteisesti, ja niistä koettiin olevan hyötyä. Molemmissa oli koettu myös 

teknisiä ongelmia, joten syy näiden epätasaiseen toteutukseen jäi epäselväksi. 

Tämän vuoksi halusin selvittää soveltuvuus-käsitettä tarkemmin ja sisälsin sen 

viimeisen haastattelukierroksen teemoihin.  

Kun luin kaikki haastattelut uudelleen soveltuvuuden näkökulmasta ja olin 

tutustunut hieman aikaisemmin FITT-teoriaan (jota en ollut löytänyt vielä ensim-

mäistä haastattelua suunniltellessani), alkoivat soveltuvuus-käsitteen ulottuvuudet 

hahmottua. Varsinaisessa analyysivaiheessa kävi ilmi, että soveltuvuutta voidaan 

tarkastella yksilön, prosessien ja organisaation näkökulmista. Teknologian käytön 

helppoudella ja etäterveydenhuollon organisoinnilla pystytään huomattavasti 

vaikuttamaan soveltuuteen. Kaikki nämä kolme näkökulmaa sisältävät lukuisia 

tekijöitä, joilla on merkitystä etäterveydenhuollon käyttöönotossa.  

Yksilön näkökulmasta on tärkeää, että etäteknologia mahdollistaa riittävän 

hyvän vuorovaikutuksen, koska se on keskeinen tekijä terveydenhuollon palvelu-

tuotannossa, koulutuksessa ja palavereissa (LeRouge ym. 2006). Tässä tutkimuk-

sessa toiset haastateltavat kokivat, että etäteknologia mahdollistaa riittävän hyvän 

vuorovaikutuksen, kun taas etenkin etäpsykiatrian osalta todettiin, että vuorovai-

kutus jää selvästi heikommaksi kuin kasvokkain tapahtuvassa kohtaamisessa. 

Hankkeen aikana ei järjestetty koulutusta vuorovaikutuksesta etäteknologian väli-

tyksellä, mikä olisi saattanut parantaa vuorovaikutuksen laatua (Buckley ym. 

2004, Liu ym. 2007). Etäterveydenhuolto mahdollistaa kuitenkin enemmän kon-

takteja ja vuorovaikutusta eri organisaatioiden välillä, mikä on lisähyöty käyttä-

misessä (LeRouge ym. 2006). Verrattuna esimerkiksi sähköiseen lähete–palaute-

järjestelmään videoneuvottelutekniikka mahdollistaa välittömän palautteen ja 

syvällisemmän vuorovaikutuksen. 

Työntekijän kannalta merkittävä seikka on etäterveydenhuollon sovellukseen 

osallistumisen intensiivisyys ja siitä aiheutuva väsyminen. Tämä seikka ei muissa 

tutkimuksissa ole noussut esille. Työntekijän pitää istunnon aikana keskittyä sekä 

tekniikkaan että vuorovaikutukseen useamman henkilön kanssa (esim. etälääkäri, 

hoitaja ja potilas). Tämä pitää huomioida etäterveydenhuollon suunnittelussa siten, 
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ettei sovita ajallisesti liian pitkäkestoisia etäterveydenhuollon päiviä ja tauotetaan 

istuntoja riittävästi. Myös teknologian helppokäyttöisyys ja hyvä toimivuus vä-

hentävät todennäköisesti työntekijälle tulevaa rasitusta. 

Etäterveydenhuollon soveltaminen on haasteellista etenkin terveydenhuollon 

prosessien kannalta (Lehoux ym. 2002, Grigsby ym. 2007, Whitten ym. 2009). Se 

ei sovellu lainkaan sellaisille terveydenhuollon alueille, joissa käsin tehtävällä 

tutkimuksella on keskeinen merkitys (Lehoux ym. 2002). Se saattaa monimut-

kaistaa myös niitä terveydenhuollon prosesseja, joihin se kliinisestä näkökulmasta 

soveltuu paremmin. Tässä tutkimuksessa tämä monimutkaisuus kävi ilmi muun 

muassa ajanvarauksen haasteina, hoitajien työn lisääntymisenä ja potilaiden hoi-

don jakaantumisena. Etäterveydenhuollon käyttöönottoa suunniteltaessa prosessit 

pitää käydä huolellisesti läpi ja tarvittaessa muuttaa niitä paremmin etäterveyden-

huoltoon soveltuviksi (Lehoux ym. 2002, Helitzer ym. 2003, Puskin ym. 2010). 

Etäterveydenhuollon organisoinnilla on huomattavaa merkitystä myös kustannus-

tehokkuuden kannalta (Wade ym. 2010). Edullisimpia sovelluksia ovat sellaiset, 

joihin osallistuu vain terveydenhuollon ammattilainen ja potilas. Toisaalta silloin, 

kun konsultointiin osallistuvat erikoisosaaja ja perusterveydenhuollon työntekijä, 

tapahtuu tilanteessa myös osaamisen siirtymistä, joka taas voi myöhemmin vä-

hentää erikoispalveluiden tarvetta.  

Organisaation tarve etäterveydenhuollon käytölle on yksi keskeisimmistä 

käyttöönottoon vaikuttavista tekijöistä (Hu ym. 2002, Obstfelder ym. 2007, Bel-

lazzi ym. 2008, Cho ym 2008), jota ilman etäterveydenhuoltohankkeita ei yleensä 

edes aloiteta. Rogersin (1995) alkuperäisen määritelmän mukaan soveltuvuudella 

tarkoitetaan nimenomaan soveltuvuutta olemassa oleviin arvoihin, kokemuksiin ja 

tarpeisiin. Ongelmaksi saattaa muodostua, kuten tässäkin tutkimuksessa osittain, 

että tarve etäterveydenhuollon käyttöön lähtee toisesta organisaatiosta, kun taas 

toisen näkökulmasta sen käyttö on enemmänkin ylimääräinen tehtävä kuin varsi-

naisesti organisaation toimintaa jollakin tavalla hyödyttävä toimintamalli. Koska 

etäterveydenhuollon toimeenpano on monimutkaista ja vaatii onnistuakseen orga-

nisaation johdolta runsaasti huomiota, on etäterveydenhuoltohankkeeseen sitou-

tuminen ensiarvoisen tärkeää (Harvey ym. 2010). Tässä tutkimuksessa kaikkiin 

sovelluksiin ei saatu vastapuolta motivoitumaan riittävästi, mikä näkyi esimerkik-

si pitkäjännitteisen organisoinnin ja tuen puuttumisena. Organisaation johdon 

merkitys onnistumiselle (tai epäonnistumiselle) on näkynyt muun muassa riittävi-

en resurssien allokoimisena, pysyvien prosessirakenteiden muodostajina sekä 

hankkeen aktiivisina edistäjinä ja rohkaisijoina toimijoiden keskuudessa (Whitten 

& Rowe-Adjibogoun 2002, Larsen ym. 2003, Whitten & Mackert 2005, Al-Qirim 
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2007). Tässä tutkimuksessa etäteknologia oli eniten käytössä organisaatiossa, 

jossa johto toistuvasti kannusti sen käyttöön. 

Huolellisella suunnittelulla ja organisoinnilla voidaan selvästi vaikuttaa siihen, 

kuinka soveltuva etäterveydenhuolto on yksilön ja prosessien kannalta. Innokkai-

den avainhenkilöiden ja osaavien erikoisasiantuntijoiden valinta, riittävien resurs-

sien ja atk-tuen hankinta sekä jatkuva tiedottaminen, tukeminen ja motivointi ovat 

esimerkkejä keinoista, joilla johto voi vaikuttaa onnistuneeseen etäterveydenhuol-

lon käyttöönottoon. Kun luodaan paljon mahdollisuuksia käyttää erilaisia etäter-

veydenhuollon sovelluksia (konsultaatiot, palaverit, koulutus), sen käyttämisestä 

tulee tapa. Tottumisen kautta etäterveydenhuolto otetaan luonnolliseksi osaksi 

työtä, eikä sen soveltuvuutta tarvitse enää erikseen pohtia (Grigsby ym. 2007).  

Vaikka tekniikan hyvä toimivuus ei useinkaan nouse esille etäterveydenhuol-

lon käyttöönottotutkimuksissa, se on kuitenkin perustekijä käyttöönotossa (Jarvis-

Selinger ym. 2008). Soveltuvuuden kannalta tekniset mahdollisuudet voivat esi-

merkiksi yksinkertaistaa etäterveydenhuollon prosessia ja saada sen toimimaan 

lähes samankaltaisesti kuin kasvokkain tapahtuva prosessi. Eräs tällainen esi-

merkki tässä tutkimuksessa oli mahdollisuus käyttää sähköistä potilaskertomusta 

ja dokumenttikameraa diabetesetävastaanotoilla. Hoitaja pystyi näyttämään lääkä-

rille kotiseurantavihkon ja sydänfilmin dokumenttikameralla, ja lääkäri pystyi itse 

selaamaan potilaskertomusta sekä tekemään siihen merkintöjä. Myös digitaaliset 

sanelut helpottivat etävastaanottoa. Tulevaisuudessa, kun myös potilas voi tehdä 

merkinnät sähköiselle alustalle, dokumenttikameraa ei tarvita ja etävastaanotot 

helpottuvat entisestään.  

6.1.4 Käyttöönottoon vaikuttavat tekijät 

Tutkimuskohteena oli etäterveydenhuollon käyttöönotto yhdessä etäterveyden-

huoltohankkeessa, johon osallistuivat seitsemän eri terveyskeskusta tai -asemaa, 

erikoissairaanhoito, yliopisto ja lukuisia eri alojen ammattilaisia. Käyttöönotetta-

via sovelluksiakin oli kuusi hyvin erilaista (etäkoulutus, -palaverit, psykiatrian ja 

ortopedian etäkonsultaatiot, diabetesetävastaantotot, etäkuntoutus). Tutkimukses-

sa nousi esille huomattava määrä erilaisia käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä, 

mikä on yleistä etäterveydenhuollon käyttöönottotutkimuksissa (esim. Moehr ym. 

2006, King ym. 2007, Grigsby ym. 2007, Jarvis-Selinger ym. 2008). Etätervey-

denhuollon käyttöönotto on niin laaja, monimutkainen ja konteksidonnainen ta-

pahtuma, että sen tutkiminen yhden teoreettisen mallin tai muutaman yleisen 

muuttujan kautta on mahdoton tehtävä (Ammenwerth ym. 2006, Tsiknakis & 
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Kouroubali 2009). Jokaisella käyttöönottokerralla täytyy palapeli rakentaa uudel-

leen niistä palasista, jotka ovat käytössä. Käyttöönoton tutkimista helpottaa kui-

tenkin, kun on olemassa muutama laaja käsite, jotka auttavat tiedon keräämistä ja 

sen analysointia.  

Yhteenvetona tästä tutkimuksesta voidaan sanoa, että etäterveydenhuollon 

soveltuvuutta tiettyyn ympäristoon tulee tarkastella sekä yksilön (työntekijän ja 

potilaan), prosessien, organisaation että teknologian näkökulmasta. Eri käyttöön-

ottoteorioista FITT on riittävän laaja käsittämään nämä eri tekijät, mutta siinä 

organisaatio-käsite on sisällytetty tehtävät-käsitteeseen (Ammenwerth ym. 2006). 

Kuitenkin organisaation tarve käyttöönotolle ja käytön organisointi ovat tässäkin 

tutkimuksessa osoittautuneet niin keskeisiksi tekijöiksi käytön onnistuminen kan-

nalta, että organisaatio-käsite on syytä nostaa erikseen esille. Vaikka Rogersin 

(1962, 1983, 1995, 2003) teoriaa on kritisoitu paljon, siinä on laajana teoriana 

nostettu esille hyvin paljon keskeisiä käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä. Roger-

sin teoria ottaa huomioon yksilön ominaisuudet, innovaation ominaisuudet sekä 

sosiaalisen järjestelmän. Myös käyttöönottotapahtuman prosessinomaisuus on 

teoriassa hyvin selkeästi nostettu esille. Rogers on myös käyttänyt mielenkiintoi-

sia ja merkittäviäkin käsitteitä käyttöönoton yhteydessä, kuten muutosagentti 

(Cho ym. 2008, Singh ym. 2010). Kun käsitellään käyttöönottoa organisaatiota-

solla, voidaan ennemminkin puhua muutosjohtajuudesta (Jarvis-Selinger ym. 

2008), joka edesauttaa käyttöönottoa. Tässä tutkimuksessa nousi esille sekä yhden 

aktiivisen muutosjohtajan toiminta että myös aktiivisen johtamisen puuttuminen. 

Käyttöönottoon liittyvä taloudellinen korvaus työntekijälle ei tässä tutkimuk-

sessa tullut millään tavalla esille, kuten joissakin kansainvälisissä tutkimuksissa 

(Grigsby ym. 2007, Whitten ym. 2009). Tämä johtunee osittain Suomen julkisesta 

terveydenhuoltojärjestelmästä, jossa ei perinteisesti ole työntekijöitä palkittu ra-

hallisesti uusien työtehtävien käyttöönotosta. Tämä asia on kuitenkin näinä aikoi-

na muuttumassa. Koska työntekijät kokevat etävastaanotto- ja -

konsultaatiotoiminnan raskaammaksi kuin tavanomaisen työn, saattaisi rahallinen 

korvaus lisätä sen palkittavuutta. Lisäksi perusterveydenhuollon sairaanhoitajat 

kokevat, että heidän osaamisensa lisääntyy selvästi, kun he työskentelevät sään-

nöllisesti erikoislääkärin työparina, mikä myös voi olla perusteena lisäkorvauksel-

le. Tutkimuksessa ei käynyt ilmi, saavatko työntekijät rahallista korvausta etä-

työskentelystä, mutta ainakaan se ei millään tavalla vaikuttanut käyttöönottoon.  

Potilaiden ja prosessien osalta on tärkeää, että etäkonsultaatiohin valitaan 

huolellisesti siitä hyötyvät potilaat. Jos esimerkiksi diabetespotilaalla on muitakin 

hoidettavia sairauksia, joudutaan hänet ohjaamaan vielä erikseen terveyskeskus-
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lääkärille näiden vuoksi. Diabetesetävastaanotoista hyötyvät parhaiten ne, joilla ei 

ole diabeteksen lisäksi muita sairauksia ja joiden tauti vaatii erikoisosaamista. 

Suurin osa potilaista hoidetaan kuitenkin terveyskeskuslääkärin vastaanotolla tai 

diabeteshoitajan toimesta. Terveyskeskusten sairaanhoitajilla on huomattava mer-

kitys etäkonsultaatioiden onnistumiselle, koska heidän ammattitaitoaan tarvitaan 

sekä potilaiden valinnassa, konsultaatiossa, avustamisessa että jälkitoimenpiteistä 

huolehtimisessa. Etäterveydenhuolto toimintamallina tukee terveyskeskusten 

uutta työnjakoa, jossa vastuuta potilaiden hoidosta siirretään hoitajille. 

Onnistuminen tai epäonnistuminen eri etäterveydenhuollon sovelluksilla joh-

tuu monista eri tekijöistä. Tämän tutkimuksen edetessä on vahvistunut käsitys, 

että etäterveydenhuollon käyttöönoton onnistuminen vain harvoin johtuu tervey-

denhuollon työntekijästä, vaikka tätä monissa muissa tutkimuksissa korostetaan 

(Wootton ja Hebert 2001, May 2003, Whitten ja Mackertin 2005, Doolittle ja 

Spaulding 2006, Gagnon ym. 2006, AL-Qirim 2007). Sen sijaan organisaatiolla ja 

sen johtotasolla on huomattava merkitys etäterveydenhuollon käyttöönoton onnis-

tumiselle. Etäteknologian käytön muuttuminen säännölliseksi toimintamalliksi 

vaatii organisaation tasolla huolellista ja pitkäjännitteistä organisointia, minkä 

vuoksi organisaatiossa koettu tarve etäteknologian käytölle on ensisijainen käytön 

vakiintumiseen vaikuttava tekijä. Kun teknologiaa hyödynnetään kahden eri or-

ganisaation välisessä yhteistyössä, täytyy tämä tarve ja resurssit organisointiin 

olla molemmissa organisaatiossa (Whitten & Rowe-Adjibogoun 2002).  

Kaikista etäterveydenhuollon sovelluksista parhaiten onnistutaan diabetesetä-

vastaanotoissa ja heikoimmin ortopedin konsultaatiossa. Tähän ovat vaikuttaneet 

organisaatiotason puutteiden lisäksi myös toiminnan epäsäännöllisyys, ajanva-

rausongelmat, mahdollisten potilaiden vähäinen määrä ja sopivien potilaiden 

valintaan liittyvät vaikeudet. Etäkonsultaatiot olivat käytössä vain pienellä osalla 

koko sairaanhoitopiirin terveyskeskuksista, jolloin ortopedien olisi pitänyt kiirei-

sessä vastaanottotyössä huomata valita juuri näiden terveyskeskusten potilaat 

etäkontrolleihin. Erikoissairaanhoidon lääkäreissä oli myös paljon vaihtuvuutta, 

mikä esti toiminnan muuttumista osaksi työtekijän arkirutiinia. Etäterveydenhuol-

toprosessien pysyvyys ja säännöllisyys vaikuttavat toiminnan onnistumiseen 

(Moehr ym. 2005, Grigsby ym. 2007). 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvionnissa käytetään usein käsitteitä 

uskottavuus, siirrettävyys, pysyvyys ja neutraalisuus (Lincoln & Cuba 1985, Hu-
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berman & Miles 1994, Eskola & Suoranta 1998, Robson 2002, Graneheim & 

Lundman 2004, Polit & Beck 2004). Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden 

tarkastelussa kiinnitetään huomio etenkin tutkimusprosessin ja sen kuvaamisen 

tarkkuuteen sekä tutkijan rooliin (Miles & Huberman 1994, Patton 2002). Tässä 

tutkimuksessa luotettavuuteen vaikuttavat etenkin aiheen monimutkaisuus ja tut-

kimusprosessin pitkä kesto.  

Tutkimuksen uskottavuuteen vaikuttaa se, kuinka hyvin tutkittava ilmiö ta-

voitetaan (Lincoln & Cuba 1985). Uskottavuuden rinnakkaiskäsite on validiteetti. 

Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan sitä, että eri teoreettisten ja käsitteellisten 

määritteiden suhde toisiinsa on looginen, kun taas ulkoinen validiteetti ilmaisee 

teoreettisten johtopäätösten ja empiirisen aineiston välisen suhteen (Grönfors 

1982). Uskottavuutta voidaan arvioida kuvaamalla koko tutkimusprosessi yksi-

tyiskohtaisesti siten, että empirian ja tulosten yhteys voidaan todeta (Robson 

2002). Tämä tutkimus eteni vaiheittain, ja osajulkaisuissa on kuvattu osatutkimus-

ten aineiston keruu ja analysointi niin tarkasti, kuin se lehden julkaisupolitiikan 

mukaan oli mahdollista. Koko tutkimusprosessi kuvataan mahdollisimman tarkas-

ti tässä yhteenveto-osassa, jotta lukija voi seurata sitä ja tehdä omia johtopäätök-

siään aineistosta, tuloksista ja tulosten uskottavuudesta (Miles ja Huberman 1994, 

Patton 2002). Osajulkaisuissa on käytetty suoria lainauksia ja analyysitaulukoita 

tuomaan näkyväksi tutkijan käyttämää logiikkaa aineiston analyysissa (Miles ja 

Huberman 1994). Tutkimusta on kuitenkin mahdotonta kuvata niin tarkasti ja 

yksityiskohtaisesti, että toinen tutkija pystyisi niiden perusteella toistamaan tut-

kimuksen täsmälleen samalla tavalla (Miles & Huberman 1994). 

Pyrin parantamaan tutkimuksen uskottavuutta tutustumalla huolellisesti tut-

kimuskohteeseen liittyviin teorioihin ja muuhun tutkimuskirjallisuuteen, pitkällä 

havainnointiajalla, toistamalla aineistonkeruuta sekä käyttämällä aineiston ana-

lyysissa erilaisia teorioita ja näkökulmia (Lincoln & Cuba 1985). Jouduin aloit-

tamaan aineistonkeruun melko varhaisessa vaiheessa, jolloin olin vasta alkanut 

tutustumaan tutkittavaan ilmiöön. Minun oli kuitenkin mahdollista osallistua itse 

käytännössä etäterveydenhuoltohankkeen toteuttamiseen ja jatkaa havainnointia 

ja aineistonkeruuta vielä hankkeen loppumisen jälkeen. Tämä auttoi minua pää-

semään hyvin sisälle ilmiön esiintymiseen empiriassa. Myös tutkimusympäristö 

oli minulle tuttu, ja minun oli helppo ymmärtää siellä työskentelevien ihmisten 

kieltä ja kokemusmaailmaa. Samanaikaisesti olen syventänyt teoreettista tietope-

rustaani ilmiöstä lukemalla koko tutkimusprosessin ajan alaan liittyvää tutkimus-

kirjallisuutta.  
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Valitsin haastateltaviksi työntekijöitä ja johtajia eri ammattiryhmistä ja orga-

nisaatioista, jotta saisin rikasta ja vaihtelevaa aineistoa (Graneheim & Lundman 

2004). Pyrin huomioimaan valinnassa myös haastateltavien verbaalisen ilmaisu-

kyvyn, jotta saisin laadullisesti ja määrällisesti hyvää aineistoa. Valintaa helpotti 

se, että tunsin jossain määrin terveyskeskusten johtavia viranhaltijoita ja pystyin 

neuvottelemaan heidän kanssaan sopivien haastateltavien valinnassa. Toisaalta 

tutkimuskohteena olevat terveyskeskukset olivat niin pieniä, ettei valintakriteerit 

täyttäviä työntekijöitä ollut kovinkaan monta. Olisin voinut valita haastateltaviksi 

niitä, jotka eivät olleet osallistuneet etäterveydenhuollon sovellusten toteutukseen, 

mutta silloin aiheen vierauden vuoksi aineiston lisäinformaatio olisi jäänyt ehkä 

vähäiseksi.  

Pyrin tekemään tutkimustilanteet mahdollisimman luonteviksi tekemällä 

haastattelut tutkittavien työpaikoilla, lähettämällä tietoa haastattelujen sisällöstä 

etukäteen ja etenemällä haastatteluissa keskustelunomaisesti. Oli kuitenkin yllät-

tävää, että useat terveyskeskusten työntekijät eivät olleet kovin valmiita keskuste-

lemaan aiheesta teoreettisesti, mikä tuli esille melko suppeina vastauksina esi-

merkiksi kysymyksiin, mikä vaikutti etäterveydenhuollon käyttöönottoon tai mitä 

hyötyä etäterveydenhuollosta on. Koska en halunnut liikaa johdatella haastatelta-

via, totesin parhaimmaksi etenemistavaksi keskustella heidän konkreettisista ko-

kemuksistaan etäterveydenhuollon käyttöönottotilanteista ja sisällyttää niihin 

pohtimista myös käyttöönottoon vaikuttavista tekijöistä. Haastattelurungon muu-

tokset kenttätyössä tuottavat parempaa ymmärrystä tutkimuskohteesta ja paranta-

vat sisäistä validiteettia (Miles & Huberman 1994).  

Tutkimuksen pääaineistona ovat terveyskeskustyöntekijöiden haastattelut, 

mutta uskottavuuden, pysyvyyden ja neutraalisuuden parantamiseksi täydensin 

tutkimusaineistoa erikoissairaanhoidon työntekijöiden haastatteluilla, kenttämuis-

tiinpanoilla sekä erilaisella dokumenttiaineistolla (Patton 2002, Robson 2002, 

Polit & Beck 2004). Käytin näitä lisäaineistoja sekä varmistamaan että täydentä-

mään haastatteluiden tuloksia. Tarkastelin koko tutkimusprosessin ajan teoriaa ja 

käytäntöä rinnakkain enkä mielestäni riittävän selvästi tavoittanut työntekijöiden 

haastatteluista organisaation merkitystä käyttöönotossa enkä myöskään etätervey-

denhuollon soveltuvuutta terveydenhuollon prosesseihin. Näiltä osin sain arvo-

kasta lisäinformaatiota muista aineistosta, ja ne auttoivat myös syventämään haas-

tatteluiden analyysia. Etäterveydenhuollon käyttöönoton teorian laajuus ja haja-

naisuus vaikeuttivat aineistonkeruuta, joten pyrin keräämään mahdollisimman 

paljon erilaista aineistoa. Tein myös ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen 

kirjallisen lomakekyselyn terveyskeskusten työntekijöille, mutta aineiston koko 
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(n = 55) jäi sen verran pieneksi, etten sisällyttänyt sitä tutkimukseen. Kyselyn 

tulokset eivät olleet ristiriidassa muun aineiston kanssa, mikä myös lisää tutki-

muksen luotettavuutta. 

Aineiston analyysin luotettavuudessa on tärkeää, että analyysissä ei edetä 

vain valmiiden ennakkokäsitysten mukaan, vaan pidetään mielessä myös vaihto-

ehtoiset teoriat ja mallit (Patton 2002). Tämän tutkimuksen eri vaiheissa käytettiin 

aineistolähtöistä, teorialähtöistä ja teoriaohjaavaa analyysia. Analyysitapaa vaihte-

lemalla pyrin saamaan aineistosta esille mahdollisimman syvällistä tietoa, joka 

kuitenkin olisi linjassa aikaisempien käsitejärjestelmien kanssa. Teoriaohjaava 

analyysi oli tässä tutkimuksessa tarkoituksenmukainen, koska erilaisia teoreettisia 

malleja on lukuisia ja niitä käytetään etäterveydenhuollon käyttöönottotutkimuk-

sissa hyvin vaihtelevasti. Analyysia syvensi myös aineiston tarkastelu eri näkö-

kulmista, muun muassa yksilön, organisaation ja soveltuvuuden kautta. Aineiston 

luokittelun ja teemoittelun luotettavuus on yksi keskeinen tekijä luotettavuutta 

arvioitaessa (Graneheim & Lundman 2004). Pyrin lisäämään luokittelua käymällä 

aineistoa läpi useaan kertaan ja tarkistin luokittelun pysyvyyttä myös toistamalla 

sitä tietyn aikajakson jälkeen (Patton 2002). Luokittelun luotettavuutta voidaan 

myös arvioida käyttämällä toista luokittelijaa ja laskemalla reliabiliteettikerroin 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, Polit & Beck 2004), mutta tässä tutkimuksessa siihen 

ei ollut mahdollisuutta. Analyysitaulukkoja käytiin kuitenkin läpi tutkimusryhmän 

kesken ja keskusteltiin analyysista ja tuloksista. Näissä keskusteluissa ei noussut 

esille ristiriitaisia käsityksiä analyysin etenemisestä.  

Aiheen teoriapitoisuudesta ja uutuudesta johtuen tutkimuksen luotettavuutta 

ei olisi mielestäni parantanut sekään, että tulokset olisi käsitelty tutkittavien kes-

kuudessa. Tutkittavien joukko oli erittäin heterogeeninen edustaen eri ammatti-

ryhmiä ja kokemuksia erilaisista etäterveydenhuollon sovelluksista. Tutkimus 

nostaa esille todellisuuden eri näkökulmia ja tulkintoja, ei niinkään yhtä yhtenäis-

tä totuutta, johon kaikki voisivat suoraviivaisesti yhtyä. Myös monet metodikirjat 

kyseenalaistavat tutkijoiden välisen triangulaation ja face-validiteetin laadullises-

sa tutkimuksessa (mm. Hirsjärvi & Hurme 2000, Patton 2002, Graneheim & 

Lundman 2004, Ruusuvuori ym. 2010).  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija itse on tutkimuksensa keskeinen tutki-

musväline (Grönfors 1982, Eskola & Suoranta 1998). Tutkijan vaikutus tutkimus-

tuloksiin voi näkyä kahdensuuntaisena. Toisaalta tutkijan tuttuus voi vahvistaa 

tutkittavien luottamusta tutkijaan, ja yhteinen kieli ja muu tausta voivat helpottaa 

vuorovaikutustilannetta. Toisaalta tutkijan välitön läsnäolo saattaa aiheuttaa tut-

kittavassa jännitystä ja inhimillistä miellyttämisen halua, jolloin tutkittava voi 
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pyrkiä tarjoamaan tutkijalle sellaisia vastauksia, joita hän odottaa tämän hakevan. 

(Miles ja Huberman 1994, Patton 2002.) Tässä tutkimuksessa haastattelijalla oli 

pitkä työkokemus terveyskeskuksessa, mikä teki haastattelutilanteista luontevia ja 

mahdollisti haastattelukysymysten muuntamisen sellaisiksi, että haastateltavien 

oli niihin helppo vastata omien kokemustensa perusteella. Tutkija oli kuitenkin 

myös yksi hankkeen työntekijöistä, minkä vuoksi haastateltavat ovat saattaneet 

antaa jonkin verran myönteisemmän kuvan tutkimuskohteesta, kuin jos tutkija 

olisi ollut täysin ulkopuolinen. Koska haastateltavat kertoivat avoimesti myös 

etäterveydenhuollon toteutuksen huonoista puolista (esim. tekniset ongelmat, 

puutteet sovellettavuudessa), olettaisin, ettei tutkijan osuus tuloksiin ollut koko-

naisuuden kannalta kovin merkittävä.  

Tämä tutkimuksen tulosten siirrettävyyttä muihin konteksteihin lukijat voivat 

arvioida ottamalla huomioon tämän tutkimuksen kontekstin, joka on kuvattu sekä 

tässä yhteenveto-osassa että kahdessa artikkelissa (Vuononvirta ym. 2007, Vuo-

nonvirta ym. 2009a). Tutkimuskirjallisuuden mukaan etäterveydenhuollon käyt-

töönotto on erittäin kontekstisidonnainen tapahtuma, minkä vuoksi tulosten siir-

rettävyydessä tulee olla hyvinkin varovainen. Tämän tutkimuksen tulokset eivät 

ole kuitenkaan ristiriidassa muiden vastaavien kansainvälisten tutkimusten kanssa, 

joten jotain yleisiä elementtejä voidaan hyödyntää esimerkiksi suunniteltaessa 

uusia vastaavia tutkimuksia. Tämän tutkimuksen pääkäsitteet ovat niin yleisellä 

tasolla (yksilö, prosessi, organisaatio, teknologia), että niitä voidaan hyvin käyttää 

uusia tutkimusten tai hankkeiden suunnittelussa. 

6.3 Jatkotutkimushaasteet 

Vaikka etäterveydenhuollon käyttöönottotutkimusta on tehty kansainvälisesti 

katsoen jo kohtuullisesti, tarvitaan edelleen kokonaisvaltaista tutkimusta etäter-

veydenhuoltohankkeiden toteutumisesta pidemmällä ajanjaksolla. Käyttöönotto-

tutkimuksissa täytyy edelleenkin analysoida sekä onnistumisen että epäonnistu-

misen tekijöitä. Enemmän tutkimustietoa tarvitaan myös suomalaisessa tervey-

denhuoltojärjestelmässä tapahtuvista etäterveydenhuoltohankkeista sekä organi-

saation että työntekijän näkökulmista. Etäterveydenhuollon soveltuvuus-

käsitteestä ei ole vielä yhteistä tietoperustaa, mikä myös vaatii lisää tutkimista.  
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7 Johtopäätökset 

1. Etäterveydenhuollon käyttöönotto on monimutkainen prosessi. 

2. Etäterveydenhuollon käyttöönotossa keskeisintä on sen soveltuvuus tervey-

denhuollon kontekstiin. 

3. Etäterveydenhuollon täytyy olla soveltuva potilaiden, työntekijöiden, proses-

sien ja organisaation kannalta. 

4. Organisoinnilla ja teknologialla voidaan vaikuttaa soveltuvuuteen. 

5. Tarvittaessa terveydenhuollon prosessit tulee organisoida uudella tavalla, 

jotta ne soveltuvat paremmin etäterveydenhuoltoon.  

6. Terveyskeskustyöntekijöiden asenteet etäterveydenhuoltoa kohtaan eivät ole 

este käyttöönotolle, mutta johtajien ja hankkeen vetäjien tulee huomoida ne 

hankkeen toimeenpanossa.  

7. Etäterveydenhuoltoon kielteisesti suhtautuvat työntekijät vaativat enemmän 

johdon ohjausta kuin muut. 

8. Terveyskeskustyöntekijät kokevat, että etäterveydenhuollosta on monenlaista 

hyötyä potilaille, työntekijöille ja yhteiskunnalle. 

9. Helppokäyttöinen ja hyvin toimiva etäteknologia sekä riittävä atk-tuki ovat 

perusedellytyksiä etäterveydenhuoltohankkeiden onnistumiselle. 

10. Etäterveydenhuoltohankkeen onnistuminen vaatii kaikilta siihen osallistuvilta 

organisaatioilta sitoutumista, huolellista organisointia, jatkuvaa ja pitkäjän-

teistä ohjausta, seurantaa, tukea ja arviointia. 
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