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Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, miten leimautuminen voi ilmetä asiakkaan 

arvonluontiprosessissa digitaalisessa terveyspalvelussa. Asiakkaan arvonluontiprosessia ja 

leimautumisen merkitystä arvonluontiprosessissa ei ole aikaisemmin tutkittu digitaalisen 

terveyspalvelun kontekstissa, vaikka asiakkaan kokemalla leimautumisella on huomattu olevan 

usein negatiivisia vaikutuksia asiakkaan käyttäytymiseen. Digitaalisten terveyspalveluiden 

kehittämisessä on tärkeä ymmärtää asiakkaan arvonluontiprosessia, jotta palveluita voidaan kehittää 

paremmin asiakkaan tarpeita vastaaviksi. 

 

Asiakkaan arvonluontiprosessia tutkitaan arvoalueiden ja asiakkaan arvon ulottuvuuksien 

näkökulmasta. Koska arvonluontiprosessia digitaalisten terveyspalveluiden kontekstissa on tutkittu 

vähän, teoreettisen viitekehyksen muodostamisessa hyödynnetään arvonluontiin liittyvää tutkimusta 

myös muiden toimialojen kontekstissa. Leimautumista pyritään kirjallisuuskatsauksessa kuvaamaan 

aikaisempaa palvelututkimusta sekä sosiaalipsykologiaa käsittelevää kirjallisuutta yhdistelemällä. 

 

Empiirinen tutkimus on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena, jossa tapauksena on Helsingin 

ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin ylläpitämä Mielenterveystalo-verkkopalvelu. 

Aineistonkeruumenetelmänä on käytetty teemahaastatteluja, päiväkirjamenetelmää sekä ääneen 

ajattelun menetelmää. Tutkimukseen osallistui yhdeksän 20 – 29 vuotiasta nuorta aikuista, jotka ovat 

Mielenterveystalon uusia asiakkaita. Aineiston analyysi on toteutettu teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysiä hyödyntäen. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella asiakkaan arvonluontiprosessi digitaalisessa terveyspalvelussa 

perustuu asiakkaan itsenäiseen arvonluontiin, mutta myös kollektiiviseen arvonluontiin asiakkaiden 

kesken (C2C) sekä arvon yhteisluontiin palveluntarjoajan kanssa (B2C). Asiakkaan arvolla on 

utilitaristinen, hedonistinen, sosiaalinen ja episteeminen ulottuvuus. Leimautumista voi ilmetä 

itsenäisen arvonluonnin, yhteisluonnin sekä kollektiivisen arvonluonnin yhteydessä. Arvon 

ulottuvuuksien näkökulmasta leimautumista voi ilmetä asiakkaan hedonistisen ja sosiaalisen 

arvoulottuvuuden yhteydessä. Tutkimustulokset osoittavat, että kaikki asiakkaat eivät välttämättä 

tunne leimautumista samassa tilanteessa, sillä leimautumisen tunne on subjektiivinen. 

 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää erilaisten digitaalisten terveyspalveluiden asiakaslähtöisessä 

kehittämisessä, sillä tutkimus antaa hyödyllistä tietoa asiakkaan arvonluontiprosessista, jonka 

ymmärtäminen on asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen lähtökohta. Tapaustutkimuksen 

tuloksia on tarkoitus kuvata syvällisesti, jolloin tavoitteena ei ole tutkimustulosten laaja 

yleistäminen. 
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Muita tietoja  
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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus aiheeseen 

Informaatioteknologian kehittymisen myötä terveyspalveluiden asiakkaalla on 

aiempaa paremmat mahdollisuudet itsenäiseen arvonluontiin (Hardey 2001). 

Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti oman terveytensä hoitoon, 

ylläpitämiseen ja seurantaan erilaisten digitaalisten terveyspalveluiden, kuten 

omahoitopalvelujen, virtuaalisten tukiryhmien, verkkoterapian ja virtuaaliklinikoiden 

kautta (Barak & Grohol 2011). Terveydenhuollossa onkin alettu korostaa asiakkaan 

aktiivista ja itsenäistä roolia arvonluojana aiempaa enemmän sen sijaan, että asiakas 

nähtäisiin vain passiivisena terveyspalveluiden vastaanottajana (Sweeney, Danaher & 

McColl-Kennedy 2015). Digitalisoitumisen myötä terveyspalveluiden asiakkaalla on 

myös aikaisempaa parempi mahdollisuus osallistua myös omaa terveyttään koskevaan 

päätöksentekoon (Eysenbach 2007, Asoh & Rivers 2010). 

Terveyspalveluiden kehittämisen tavoitteena on edistää asiakkaan hyvinvointia 

(Rosenbaum, Corus, Ostrom, Anderson, Fisk, Gallan, Mende, Mulder, Rayburn, 

Shirahada & Williams 2011), mutta jotkin terveyspalvelut ovat luonteeltaan sellaisia, 

että niihin osallistumiseen voi liittyä stigmaa eli leimautumista (Baker, Gentry & 

Rittenburg 2005). Leimautumista ilmenee usein erilaisten arkaluontoisten digitaalisten 

palveluin yhteydessä (Baker ym. 2005). Tällöin voi olla, että palveluun osallistumien 

vaikuttaa asiakkaan hyvinvointiin negatiivisesti (Baker, Labarge & Baker 2015), sillä 

leimautumisen yhteydessä asiakas kokee usein negatiivisia tunteita, kuten häpeää tai 

eriarvoisuuden tunnetta (Crocker & Lutsky 1986: 96). 

Tämän tutkimuksen päämääränä on tutkia leimautumisen merkitystä asiakkaan 

arvonluontiprosessissa digitaalisessa terveyspalvelussa. Aikaisemmat tutkimukset 

osoittavat, että leimautuminen voi vaikuttaa asiakkaaseen negatiivisesti (Link & 

Phelan 2001, Baker ym. 2005, Hare, Law & Brennan 2013), mutta leimautumisen 

merkitystä asiakkaan arvonluontiprosessissa tai ylipäätään arvonluontiprosessia 

digitaalisen terveyspalvelun kontekstissa ei juurikaan ole tutkittu. Leimautumisen 

pelko voi jopa rajoittaa asiakkaan rohkeutta osallistua palveluun (Baker ym. 2005, 

Aromaa, Tolvanen, Tuulari & Wahlbeck 2011, Henderson, Evans-Laco & Thomicroft 
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2013). Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin tuoda uusia näkökulmia 

leimautumisesta ja asiakkaan arvonluonnista digitaalisten terveyspalveluiden 

tutkimukseen, sillä asiakkaan arvonluontiprosessin ymmärtäminen on 

asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen edellytys (Heinonen, Strandvik, 

Mickelsson, Edvardsson, Sundström & Andersson 2010). 

Tämä tutkimus toteutetaan osana Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun, Jyväskylän 

yliopiston kauppakorkeakoulun, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun, 

Valtion teknisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja Helsingin ja Uudenmaan 

Sairaanhoitopiirin ReDO-projektia (Redefining Digital Opportunities). Projektin 

päämääränä on ymmärtää, kuinka digitaalisen arvonluonnin logiikkaa voidaan 

hyödyntää uuden palveluliiketoiminnan kehittämisessä 

(https://www.jyu.fi/jsbe/tutkimus/hanketoiminta/hankkeet, 13.10.2015). 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, miten leimautuminen voi ilmetä 

asiakkaan arvonluontiprosessissa digitaalisen terveyspalvelun kontekstissa. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että leimautuminen voi vaikuttaa 

negatiivisesti asiakkaan käyttäytymiseen (Link & Phelan 2001, Baker ym. 2005, Hare 

ym. 2013), ja sen vuoksi ilmiöstä halutaan saada lisätietoa. Tavoitteen saavuttamiseksi 

tutkielmassa pyritään vastaamaan seuraavaan päätutkimuskysymykseen: 

Miten leimautuminen voi ilmetä asiakkaan arvonluontiprosessissa 

digitaalisessa terveyspalvelussa? 

Päätutkimuskysymykseen lähdetään etsimään vastausta tutkimalla ensin, miten 

leimautuminen voi ilmetä asiakkaan arvonluonnissa digitaalisen terveyspalvelun 

kontekstissa. Asiakkaan arvonluontia tutkitaan arvoalueiden (Grönroos & Voima 

2013) avulla. Näin ollen ensimmäisen alatutkimuskysymyksen avulla on tarkoitus 

selvittää: 

Miten leimautuminen voi ilmetä asiakkaan arvonluonnissa 

digitaalisessa terveyspalvelussa? 

https://www.jyu.fi/jsbe/tutkimus/hanketoiminta/hankkeet
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Jotta leimautumisen merkitystä asiakkaan arvonluonninprosessissa ymmärrettäisiin 

kokonaisvaltaisesti, halutaan arvonluontiprosessia tutkia myös asiakkaan kokeman 

arvon näkökulmasta (Heinonen & Strandvik 2009, Heinonen ym. 2010, Grönroos & 

Voima 2013). Toisen alatutkimuskysymyksen avulla pyritään ymmärtämään: 

Miten leimautuminen voi ilmetä asiakkaan arvon ulottuvuuksissa 

digitaalisessa terveyspalvelussa? 

Koetun arvon osalta pyritään ymmärtämään, mitä asiakkaan kokema arvo on, ja 

millaiset tekijät koettuun arvoon vaikuttaa.  

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena, joka on yksi laadullisen tutkimuksen 

menetelmistä (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005: 154). Tapaustutkimukselle on 

tyypillistä, että tutkitaan yhtä tai enintään muutamaa tietyllä tarkoituksella valittua 

tapausta. Tämän tutkimuksen tapaus on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 

(HUS) ylläpitämä valtakunnallinen mielenterveyden ja hyvinvoinnin digitaalinen 

Mielenterveystalo-palvelu (mielenterveystalo.fi). Empiirisen tutkimuksen 

kohderyhmänä ovat 18 – 30 -vuotiaat Mielenterveystalon uudet asiakkaat. 

Empiirinen aineisto on kerätty teemahaastatteluja sekä päiväkirjamenetelmää (Bolger, 

Davis & Rafaeli 2003) käyttäen. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, 

joka on yleisin laadullisen tutkimuksen menetelmä liiketaloustieteissä (Koskinen ym. 

2005: 104-105). Teemahaastattelussa edetään tyypillisesti tiettyjen keskeisten 

etukäteen valittujen teemojen, ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa 

(Tuomi & Sarajärvi 2013). Tässä tutkimuksessa teemahaastattelurunko on laadittu 

tämän tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen pohjautuen. Päiväkirjakirjoitukset 

ovat yksityisiä dokumentteja, joiden analyysissä käytetään yleensä sisällönanalyysia. 

Koska päiväkirjametodi saattaa tuottaa tutkijalle heikon tutkimusaineiston (Tuomi & 

Sarajärvi 2013: 84), tässä tutkimuksessa ohjeet ja kysymykset päiväkirjan 

kirjoittamista varten on laadittu tarkoin ja noudattaen tämän tutkimuksen teoreettista 

viitekehystä. Haastatteluiden aikana on lisämenetelmänä käytetty ääneen ajattelun 

menetelmää (Charters 2003), jossa haastateltava samanaikaisesti käyttää tutkimuksen 
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tarkastelun kohteena olevaa palvelua, ja tuo esiin ajatuksiaan ja mielipiteitään niin 

sanotusti ”ääneen ajattelemalla”.  

Tutkimus on lähtökohdaltaan fenomenologinen (Hirsjärvi & Hurme 2001: 117), mikä 

tarkoittaa, että tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää tutkittavan kohteen – ihmisen 

– subjektiivisia kokemuksia (Goulding 2005).  

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Asiakkaan kokema arvo tarkoittaa tässä tutkimuksessa asiakkaan subjektiivista eli 

omakohtaista kokemusta palvelusta saatavien hyötyjen ja asiakkaan uhrauksien 

erotuksesta. Koettu arvo on myös ollen verrannollista, eli asiakas vertailee palveluun 

liittyviä hyötyjä ja uhrauksia tarjolla oleviin vaihtoehtoihin. Arvo on myös 

kontekstisidonnaista, mikä tarkoittaa, että asiakas kokee arvoa eri tavalla erilaisissa 

palvelukonteksteissa ja tilanteissa. Arvoa muodostuu fyysisesti asiakkaan käyttäessä 

palvelua sekä mielikuvissa, joten se on kokemuksellista, käytön hetkellä luotua 

käyttöarvoa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan palvelun käyttöhetkellä koettua arvoa.  

Arvonluontiprosessi tarkoittaa tässä tutkimuksessa asiakkaan kokonaisvaltaista arvon 

kokemista digitaalisen palvelun käytön yhteydessä. Arvonluontiprosessia 

tarkastellaan arvoalueiden ja asiakkaan kokemien arvoulottuvuuksien kautta. 

Arvonluonninprosessin tarkastelu rajataan tässä tutkimuksessa palvelun käytön 

hetkeen, joten tarkoituksena ei ole selvittää arvonluontiprosessin ajallista laajuutta. 

Leimautuminen tarkoittaa tässä tutkimuksessa stigmaa eli leimautumisen tunnetta 

(Crocker & Lutsky 1986: 96). Leimautumisen tunne on subjektiivinen eli 

henkilökohtainen, ja se johtuu yksilön mielleyhtymästä johonkin kohteeseen tai 

kontekstiin. Jokainen kokee leimautumisen näin ollen eri tavalla (Crocker & Lutsky 

1986: 96, Crocker 1999.) Tunne ei välttämättä ole pysyvä, vaan voi ilmetä 

väliaikaisesti erilaisissa kuluttamisen konteksteissa (Baker ym. 2005). 

Digitaalisella terveyspalvelulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kaikkia verkossa 

saatavilla olevia terveyspalveluita, joiden käyttäminen edellyttää internet-yhteyttä. 
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Digitaalisilla terveyspalveluilla ei kuitenkaan tarkoiteta digitaalisia, terveyden 

seurantaan tarkoitettuja mobiililaitteita.  

1.5 Tutkielman rakenne 

Tämä tutkielma on jaettu kuuteen päälukuun. Tässä luvussa johdateltiin lukija 

aiheeseen ja esiteltiin perustelut tutkielman aiheen valinnalle. Lisäksi esiteltiin 

tutkimuskysymykset ja käytiin lyhyesti läpi tutkimusmenetelmät sekä tutkimuksen 

keskeiset käsitteet. Luvut kaksi ja kolme muodostavat tämän tutkimuksen 

kirjallisuuskatsauksen, jossa käydään läpi aikaisempaa tutkimusta leimautumiseen ja 

asiakkaan arvonluontiprosessiin liittyen. Ensiksi käydään läpi asiakkaan 

leimautumiseen liittyvää aikaisempaa kirjallisuutta ja sitten arvonluonninprosessia 

digitaalisen palvelun kontekstissa arvoalueiden ja -ulottuvuuksien avulla. Neljännessä 

luvussa esitellään tapaus Mielenterveystalo, tämän tutkimuksen tutkimusaineisto, 

käytetyt tutkimusmenetelmät sekä analyysin toteutus. Viidennessä luvussa käydään 

läpi empiirisen aineiston analyysi. Viimeisessä kappaleessa esitellään 

tutkimustulokset ja vastataan tutkimuskysymyksiin, ja muodostetaan tämän 

tutkimuksen teoreettinen kontribuutio. Lopuksi esitellään tämän tutkimuksen 

liikkeenjohdolliset johtopäätökset, arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja esitellään 

jatkotutkimusehdotukset. 
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2 LEIMAUTUMINEN 

Tässä kappaleessa halutaan avata lukijalle tämän tutkimuksen tutkittavaa ilmiötä ja 

kontekstia kontekstia tarkemmin, sillä asiakkaan arvonluonnin ja kokeman arvon on 

havaittu olevan kontekstisidonnaista, eli kontekstille tyypilliset piirteet vaikuttavat 

asiakkaan kokemaan arvoon ja arvonluontiin (Heinonen, Strandvik & Voima 2013). 

Tämä tutkimus tehdään sellaisten digitaalisten terveyspalveluiden kontekstissa, joihin 

osallistumiseen voi liittyä leimautumista. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 

leimautumisen merkitystä asiakkaan arvonluontiprosessissa, joten on syytä avata 

leimautumisen ilmiötä ensiksi. 

Tässä tutkimuksessa leimautumisella tarkoitetaan stigmaa, johon yleensä liittyy 

negatiivisia tunteita, kuten häpeää (Crocker & Lutsky 1986: 96). Leimautumisen tunne 

on subjektiivinen eli henkilökohtainen, ja se johtuu yksilön mielleyhtymästä johonkin 

kohteeseen tai kontekstiin. Jokainen kokee leimautumisen näin ollen eri tavalla 

(Crocker & Lutsky 1986: 96, Crocker 1999.) Leimautuminen on myös 

kontekstisidonnainen ja tilanteesta riippuvainen (Crocker 1999). Se ei siis välttämättä 

ole pysyvä tunne, vaan voi ilmetä väliaikaisesti erilaisissa kuluttamisen konteksteissa 

(Baker ym. 2005).  

Leimautumisen tunteen aiheuttaa useimmiten niin sanotut ulkoiset tekijät (Baker ym. 

2015), kuten asiakkaan sosiaalinen ympäristö tai palvelun omaisuudet, jotka 

aiheuttavat leimautumisen tunnetta (Crocker 1999, Link & Phelan 2001, Baker ym. 

2005). Tiettyyn asiakasryhmään liittyvät, yleisesti hyväksytyt stereotypiat ja julkinen 

leimaaminen voivat aiheuttaa asiakkaassa pelon leimatuksi tulemisesta (Link & Phelan 

2001, Baker ym. 2005). Link ja Phelan (2001) käyttävät esimerkkinä yleistä 

uskomusta, jonka mukaan mielisairaat ovat leimautuneita. Leimautunut asiakas tuntee, 

että hänen sosiaalinen identiteettinsä tai tiettyyn sosiaaliseen ryhmään kuuluminen 

kyseenalaistetaan (Crocker 1999). Leimautuminen voi liittyä myös jonkin tietyn 

palvelun tai tuotteen kuluttamiseen tai mainontaan, tai palvelun ominaisuudet voivat 

aiheuttaa leimautumisen tunnetta (Baker ym. 2005, Baker ym. 2015). Näin voi olla 

esimerkiksi silloin, kun palvelu on suunnattu vain tietylle asiakasryhmälle, tai palvelun 

ominaisuudet estävät tietynlaisten kuluttajien osallistumisen (Hare ym. 2013). 

Leimautumista voi liittyä erilaisiin terveyspalveluihin tai sairauksiin, jotka ovat 
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luonteeltaan arkaluontoisia (Baker ym. 2005). Usein julkinen leima yhdistetään 

esimerkiksi mielenterveyspalveluihin ja mielisairauksiin (Schuster, Drennan & Lings 

2013). Kuten jo todettiin, Crockerin (1999) mukaan leimautuminen on subjektiivinen, 

tilannesidonnainen ilmiö, joten tässä tutkimuksessa ei voida varmuudella määrittää 

palveluita, joihin liittyy leimautumista.  

Leimautumisen tunne voi liittyä myös niin kutsuttuihin sisäisiin tekijöihin (Baker ym. 

2015), kuten asiakkaan henkilökohtaisiin fyysisiin tai psyykkisiin ominaisuuksiin 

(Hare ym. 2013), ja erityisesti hänen näkemykseensä niistä (Link & Phelan 2001). 

Asiakas voi esimerkiksi kokea jotkin henkilökohtaiset ominaisuutensa rajoitteeksi 

palvelutilanteessa (Hare ym. 2013). Lisäksi, hänen omat, henkilökohtaiset 

uskomuksensa ja stereotypiat voivat aiheuttaa leimautumisen tunnetta (Link & Phelan 

2001). 

Leimautumisen on havaittu vaikuttavan aina jollain tavalla asiakkaan käyttäytymiseen 

tai elämään, ja useimmiten vaikutukset ovat kielteisiä (Link & Phelan 2001, Baker ym. 

2005, Hare ym. 2013, Henderson ym. 2013). Pelko leimatuksi tulemisesta voi 

esimerkiksi rajoittaa asiakkaan rohkeutta osallistua palveluun (Baker ym. 2005, 

Aromaa ym. 2011, Henderson ym. 2013). Tässä vaiheessa on kuitenkin oleellista 

huomauttaa, että leimautumisen tunteen subjektiivisuuden, kontekstisidonnaisuuden ja 

tilanneriipuvaisuuden vuoksi eri asiakkaat kokevat leimautumista erilaisissa 

tilanteissa. Näin ollen tietyssä tilanteessa kaikki asiakkaat eivät välttämättä koe 

leimautumista. (Crocker 1999.) 
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3 ASIAKKAAN ARVONLUONTIPROSESSI DIGITAALISESSA 

TERVEYSPALVELUSSA 

Tässä kappaleessa tutkitaan arvonluontiprosessia arvoalueiden avulla ja asiakkaan 

kokeman arvon näkökulmasta. Arvoalueiden avulla pyritään havainnollistamaan, 

miten asiakas luo arvoa digitaalisen palvelun kontekstissa, ja mikä palveluntarjoajan 

rooli on arvonluonninprosessissa. Asiakkaan kokemaa arvoa tarkastellaan arvon eri 

ulottuvuuksien, ja niihin liittyvien arvotekijöiden näkökulmasta. Tämän luvun lopuksi 

muodostetaan kirjallisuuskatsauksen perusteella tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

3.1 Arvonluonnin alueet 

Arvonluontiin liittyviä tutkimuksia on tehty paljon, ja aihe herättää tutkijoiden 

joukossa edelleen paljon keskustelua (ks. esim. Vargo & Lusch 2004, 2008, Heinonen 

2004, 2006, Grönroos 2008, 2011, Heinonen ym. 2010, 2013, Helkkula 2011). 

Edelleen jatkuva tutkimus arvonluontiin liittyen osoittaa, että ilmiö ei ole 

yksiselitteinen. Uusimpien tutkimusten mukaan (mm. Heinonen ym. 2010, Grönroos 

& Ravald 2011, Grönroos & Voima 2013, Heinonen & Strandvik 2015) asiakkaan 

rooli arvonluonnissa jää edelleen epäselväksi, minkä vuoksi asiakkaan ja 

palveluntarjoajan rooleja ja arvonluonnin konseptia on edelleen tarpeen tutkia 

tarkemmin. 

Tässä kappaleessa pyritään selvittämään arvoalueiden (value creation spheres) 

(Grönroos & Ravald 2011, Grönroos & Voima 2013) avulla miten arvoa luodaan, jotta 

ymmärrettäisiin paremmin, mihin asiakkaan kokema arvo perustuu. Arvoalueiden 

avulla pyritään siis ymmärtämään, kuka luo arvoa milloinkin. Aikaisemman 

tutkimuksen mukaan arvonluontia voi tilanteesta riippuen tapahtua palveluntarjoajan 

alueella, arvon yhteisluonnin alueella sekä asiakkaan alueella (Grönroos 2008, 

Grönroos & Ravald 2011, Grönroos & Voima 2013). Luvussa pohditaan myös 

asiakkaan osallisuuden ja aktiivisuuden merkitystä, sekä arvonluonnin 

kokemuksellista näkökulmaa (Heinonen & Strandvik 2015, Helkkula & Kelleher 

2010) 
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Tämän luvun painopiste on asiakkaan itsenäisessä arvonluonnissa asiakkaan alueella, 

sillä asiakkaan itsenäistä arvonluontia asiakkaan arvoalueella on uusimmissa 

palvelututkimuksissa alettu korostaa (Voima, Heinonen & Strandvik 2010, Grönroos 

& Voima 2013, Heinonen & Strandvik 2015). Asiakkaan itsenäinen arvonluonti on 

tyypillistä erityisesti digitaalisten palveluiden kontekstissa (Grönroos & Voima 2013), 

jossa tämä tutkimus tehdään. Leimautumisen merkitystä asiakkaan 

arvonluontiprosessissa digitaalisten terveyspalveluiden kontekstissa on tutkittu hyvin 

vähän, joten kirjallisuuskatsauksessa on hyödynnetty myös muiden toimialojen 

kontekstissa tehtyjä tutkimuksia. 

3.1.1 Palveluntarjoajan arvonluonnin alue 

Palveluntarjoajan alueella yritys luo potentiaalista arvoa asiakkaalle tuottamalla 

erilaisia resursseja kuten tuotteita tai palveluita. Näitä resursseja hyödyntämällä 

asiakas voi myöhemmin luoda arvoa itsenäisesti omalla alueellaan tai arvon 

yhteisalueella, jossa palveluntarjoaja voi saada tilaisuuden osallistua asiakkaan 

arvonluontiin. Tuottamalla erilaisia resursseja asiakkaan hyödynnettäväksi 

palveluntarjoaja on siis asiakkaan arvonluonnin mahdollistaja. Digitaalisen palvelun 

kontekstissa palveluntarjoajan arvonluontiprosessi tarkoittaa digitaalisen palvelun 

tuotannollisia prosesseja. Digitaalinen palvelu on näin ollen palveluntarjoajan 

tarjoama alusta, jolla se tukee ja mahdollistaa asiakkaan itsenäisen arvonluonnin. 

Palveluntarjoajan alueella tapahtuva arvonluontiprosessi ei siis ole osa varsinaista 

asiakkaan arvonluontia. Yritys voi kuitenkin halutessaan pyytää asiakkaita 

osallistumaan palvelun tuotanto- tai suunnitteluprosesseihin, jolloin arvonluontia 

tapahtuu arvonluonnin yhteisalueella, jossa asiakas on palveluntarjoajan resurssien 

yhteistuottaja. (Grönroos & Voima 2013.) Palveluntarjoajan arvoaluetta 

havainnollistetaan Kuviossa 1. 

3.1.2 Arvonluonnin yhteisalue: arvon yhteisluonti 

Arvonluonnin yhteisalueella asiakas johtaa arvonluontia ja käyttää palveluntarjoajan 

resursseja. Palveluntarjoajalla on mahdollisuus olla osallisena asiakkaan 

arvonluonnissa, arvon yhteisluojana. Mikäli asiakas ja palveluntarjoaja ovat suorassa 

vuorovaikutuksessa, voidaan tapahtumaa kutsua arvon yhteisluonniksi. (Grönroos & 
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Ravald 2011, Grönroos & Voima 2013.) Aikaisemmassa markkinoinnin 

tutkimuksessa arvonluontia on tarkasteltu yrityksen näkökulmasta, ja asiakkaan 

keskeistä roolia itsenäisenä arvonluojana ei ole huomioitu, vaan asiakas on nähty alun 

perin arvon yhteisluojana tai vastaanottajana (Vargo & Lusch 2004). Asiakkaan roolia 

arvon aktiivisena luojana on sittemmin alettu korostaa eri koulukuntien keskuudessa 

(Vargo & Lusch 2008, Grönroos 2008).  

Asiakkaan toimiessa itsenäisesti eli käyttäessä yrityksen resursseja, palveluntarjoajan 

tehtävänä on tarjota asiakkaalle arvoehdotuksia osapuolten ollessa vuorovaikutuksessa 

(Vargo & Lusch 2008). Arvoehdotuksia voivat olla esimerkiksi fyysiset ja tekniset 

mahdollistajat, kuten merkit, symbolit, tuotteet ja tarvittava infrastruktuuri 

(Sandström, Edvardsson, Kristensson, & Magnusson 2008). Arvoa ei siis välttämättä 

synny, vaikka asiakas ja palveluntarjoaja olisivatkin vuorovaikutuksessa, vaan 

vuorovaikutus on arvon yhteisluonnin mahdollistava elementti. Lisäksi, yrityksen 

osallistuminen asiakkaan arvonluontiin voi vaikuttaa asiakkaan arvonluontiin sekä 

positiivisesti että negatiivisesti. Esimerkiksi, jos asiakas kokee saavansa huonoa 

asiakaspalvelua, yritys on vaikuttanut asiakkaan arvonluontiin negatiivisesti. 

(Grönroos & Voima 2013.) 

Arvoalueet ovat dynaamisia, eli ne voivat laajentua tai kaventua sekä asiakkaan että 

palveluntarjoajan aloitteesta. Arvon yhteisluonnin alue laajenee palveluntarjoajan 

aluetta kohti esimerkiksi silloin, kun asiakas osallistuu yrityksen tuotteiden tai 

palveluiden suunnitteluun – yhteistuotantoon (co-production). Yritys voi laajentaa 

yhteisluonnin aluetta asiakkaan suuntaan tarjoamalla mahdollisuuden yhteisluontiin 

esimerkiksi puhelinpalvelun avulla. (Grönroos & Voima 2013.) 

3.1.3 Asiakkaan alue: itsenäinen arvonluonti 

Asiakkaan arvoalueella suoraa vuorovaikutusta asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä 

ei ole, joten asiakas on itsenäinen arvonluoja ja palveluntarjoajan rooli on passiivinen. 

Asiakkaan arvoalue on palveluntarjoajan ulottumattomissa. Asiakas luo itsenäisesti 

arvoa itselleen, käyttämällä palveluntarjoajan resursseja, jotka voivat olla fyysisiä, 

virtuaalisia, tunneperäisiä tai mielikuvituksellisia. Käyttäessään palveluntarjoajan 

tuottamia resursseja asiakas on epäsuorassa vuorovaikutuksessa palveluntarjoajaan 
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(Grönroos 2008, Grönroos & Voima 2013.) Palveluntarjoaja on siis vain potentiaalisen 

arvon mahdollistaja (Grönroos 2011). Digitaalisten palveluiden kontekstissa asiakas 

luo arvoa yleensä palveluntarjoajalta näkymättömissä, eli niin sanotulla asiakkaan 

alueella, sillä digitaalisissa palveluissa asiakkaan ja palveluntarjoajan välille ei 

muodostu suoraa vuorovaikutusta. Tällöin asiakas on epäsuorassa vuorovaikutuksessa 

palveluntarjoajaan käyttämänsä virtuaalisen palvelun kautta (Grönroos & Voima 

2013.) Kuten aiemmin todettiin, yritys voi kuitenkin pyrkiä vuorovaikutukseen 

asiakkaan kanssa tämän arvonluonnin prosessin aikana. Tällöin yrityksestä tulee 

asiakkaan arvon yhteisluoja (Grönroos 2008). 

Asiakkaan arvonluonti ei aina välttämättä liity ainoastaan suoraan palveluun, sillä 

arvonluonti on aina osa hänen sosiaalista ympäristöään. Käyttäessään palvelua asiakas 

voi siis olla vuorovaikutuksessa muiden kuluttajien kanssa, jolloin he luovat 

keskenään arvoa (C2C). Näin ollen itsenäisellä arvonluonnilla on myös kollektiivinen 

ulottuvuus (Heinonen ym. 2010, Voima ym. 2010, Grönroos & Voima 2013.) Lisäksi, 

arvonluontiin vaikuttaa aina asiakkaan roolit erilaisissa konteksteissa ja 

henkilökohtaiset tavoitteet (Heinonen ym. 2010, Heinonen ym. 2013, Heinonen & 

Strandvik 2015).  

Asiakkaan arvonluontiin liittyy myös kokemuksellinen näkökulma. Sen lisäksi, että 

asiakas luo arvoa fyysisesti palvelua käyttäessään, hän voi luoda arvoa myös 

mielikuvissaan ja emotionaalisissa kokemuksissa ennen palvelun käyttöä tai sen 

jälkeen (Vargo & Lusch 2008, Heinonen ym. 2010, Voima ym. 2010, Helkkula & 

Kelleher 2010, Heinonen & Strandvik 2015). Tästä näkökulmasta asiakas luo arvoa 

hänen henkilökohtaisissa, kollektiivissa tai sosiaalisissa kokemuksissaan. 

Arvonluontiin vaikuttavat asiakkaan aikaisemmat kokemukset ja nykyhetki, sekä 

asiakkaan kuvittelemat, palveluun liittyvät kokemukset asiakkaan tulevaisuudessa. 

Arvon muodostuminen on siis kumulatiivinen prosessi osana asiakkaan elämää ja 

todellisuutta (Voima ym. 2010.)  Tässä tutkimuksessa tarkoituksena ei kuitenkaan ole 

tarkastella arvonluontiprosessin ajallista laajuutta, vaan arvonluontiprosessia palvelun 

käytön hetkellä. Arvonluonti voi olla myös passiivinen prosessi, jossa asiakas luo 

arvoa kognitiivisten, mielikuvituksellisten ja emotionaalisten prosessien kautta 

(Voima ym. 2010). Arvonluonti perustuu aina asiakkaan subjektiiviseen eli 
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omakohtaiseen kokemukseen palvelusta (Heinonen & Strandvik 2009, Helkkula & 

Kelleher 2010).  

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Arvonluonnin alueet (Mukaillen: Grönroos & Voima 2013). 

Kuviossa 1. arvonluontia on havainnollistettu arvonluonnin alueiden avulla. Tässä 

tutkimuksessa tarkastelun keskiössä on asiakkaan arvonluonnin alue, koska 

tarkoituksena on tutkia asiakkaan arvonluontia digitaalisen palvelun kontekstissa. Sen 

vuoksi asiakkaan alue esitetään kuviossa suurempana alueena, kuin kaksi muuta 

aluetta. Palveluntarjoajan alue on esitetty katkoviivalla, sillä palveluntarjoajan sisäiset 

prosessit eivät yleensä ole asiakkaan nähtävissä digitaalisen palvelun kontekstissa, 

eivätkä näin ollen tämän tutkimuksen keskiössä. 

Digitaalisten palveluiden kontekstissa asiakkaan arvonluonti on siis itsenäistä – hän 

on aktiivinen arvonluoja, ja arvonluontia tapahtuu hänen käyttäessään palvelua 

(Grönroos & Voima 2013), tai hänen emotionaalisissa kokemuksissaan (Helkkula 

2011, Heinonen & Strandvik 2015). Palveluntarjoajan rooli on passiivinen, ja 

vuorovaikutus on asiakkaan ja palvelun välillä tapahtuvaa epäsuoraa vuorovaikutusta 

(Grönroos & Voima 2013). Arvonluonti voi olla myös kollektiivista, jolloin 

arvonluontia tapahtuu asiakkaiden välisessä (C2C) vuorovaikutuksessa (Voima ym. 

2010, Heinonen ym. 2010, Heinonen & Strandvik 2015). Asiakkaan arvonluontiin 

vaikuttaa aina asiakkaan henkilökohtaiset tavoitteet ja roolit (Heinonen ym. 2010, 

Heinonen ym. 2013, Heinonen & Strandvik 2015). Arvon yhteisluontia voi tapahtua, 

mikäli palveluntarjoaja tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden suoraan 
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vuorovaikutukseen, ja asiakas on siten yhteydessä palveluntarjoajaan (Grönroos & 

Voima 2013).  

Arvonluonti on laajasti tutkittu aihe palvelututkimuksessa, ja asiakkaan itsenäinen 

rooli arvonluonnissa korostuu useissa palveluihin liittyvissä tutkimuksissa (Grönroos 

& Voima 2013, Heinonen & Strandvik 2015). Arvon yhteisluonnista ja asiakkaasta 

itsenäisenä arvonluojana ei ole juurikaan tehty empiiristä tutkimusta digitaalisten 

terveyspalveluiden kontekstissa. Terveyspalveluissa palveluntarjoaja on perinteisesti 

ollut arvonluontiprosessissa hallitseva osapuoli, ja asiakas passiivinen vastaanottaja 

(Black & Gallan 2015). Uusimmissa terveyspalveluihin liittyvissä tutkimuksissa on 

havaittavissa muutosta, ja asiakkaan aktiivista roolia arvonluonnissa onkin alettu 

korostaa enemmän (Black & Gallan 2015, Sweeney ym. 2015). Digitaalisten 

palveluiden kehittymisen myötä myös terveyspalveluissa asiakkaan rooli itsenäisenä 

arvonluojana on otettava huomioon (Hardey 2001). Tässä tutkimuksessa pyritäänkin 

tuomaan uusia näkökulmia digitaalisen terveyspalvelun asiakkaan roolista arvon 

yhteisluonnissa.  

3.2 Asiakkaan kokema käyttöarvo 

Edellisessä luvussa tarkoituksena oli selvittää, miten arvonluotia tapahtuu 

digitaalisissa palveluissa aikaisempien tutkimusten perusteella. Tässä luvussa pyritään 

ymmärtämään, mihin asiakkaan arvo perustuu, ja millaisista ulottuvuuksista ja 

arvotekijöistä se koostuu – mitä asiakkaan kokema arvo digitaalisessa palvelussa on.  

Asiakkaan luomaa arvoa palvelun käytön yhteydessä kutsutaan käyttöarvoksi (value-

in-use) (Vargo & Lusch 2004, 2008, Heinonen & Strandvik 2009, Helkkula & 

Kelleher 2010, Grönroos & Voima 2013, Heinonen & Strandvik 2015). Käyttöarvo on 

subjektiivinen ja yksilöllinen, eli se perustuu asiakkaan ainutkertaiseen, yksilölliseen 

kokemukseen (Vargo & Lusch 2008). Käyttöarvo on siis koettua arvoa (experienced-

value) (Heinonen & Strandvik 2009, Heinonen ym. 2010). Käyttöarvo voi olla 

konkreettista käytön kautta saatua arvoa, mutta myös kokemuksellista (Heinonen ym. 

2010, Helkkula & Kelleher 2010), eli se voi olla mielikuvituksellista ja emotionaalista 

(Grönroos & Voima 2013, Heinonen & Strandvik 2015). Kokemuksellisen luonteensa 
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vuoksi arvo voi olla abstrakti ilmiö, minkä vuoksi sitä voi olla vaikea määrittää tai 

havaita fyysisesti (Helkkula & Kelleher 2010). 

Sen lisäksi, että koettu arvo on asiakkaan subjektiivisesta kokemuksesta riippuvainen, 

arvo on luonteeltaan myös verrannollinen (Holbrook 2006). Arvon verrannollisuudella 

tarkoitetaan, että asiakas kokee arvon aina verrattuna jonkin vaihtoehtoisen palvelun 

yhteydessä koettuun arvoon (Heinonen 2006, Heinonen & Stranvik 2009). 

Digitaalisen palvelun kontekstissa kilpaileva vaihtoehto voi olla esimerkiksi toinen 

vastaavanlainen digitaalinen palvelu, tai perinteinen offline-palvelu (Heinonen & 

Strandvik 2009). Digitaalisten palveluiden kontekstissa vaihtoehtojen vertailu on 

helppoa, kun suoraa vuorovaikutusta asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä ei ole 

(Heinonen 2004).  

Arvon kokemuksellista näkökulmaa on tutkittu laajemmin palvelukokemuksen 

(service experience) tutkimuksessa (Helkkula & Kelleher 2010, Helkkula 2011). 

Palvelukokemus nähdään holistisena ilmiönä, johon arvonluonti perustuu (Helkkula 

2011). Helkkula ja Kelleher (2010) esittävät, että asiakkaan palvelukokemus ja 

arvonluonti ovat aina linkittyneet toisiinsa: asiakkaan mieltämä arvo vaikuttaa hänen 

palvelukokemukseensa, ja toisaalta taas meneillään oleva palvelukokemus vaikuttaa 

asiakkaan kokemaan arvoon. Tässä tutkimuksessa ei tarkastella palvelukokemuksen 

ilmiötä sinänsä, mutta kokonaisvaltaisen kuvan muodostamiseksi 

palvelukokemukseen liittyvää tutkimusta hyödynnetään. Arvon kokemuksellisuus on 

aikaisemmin liitetty usein kulttuuri- ja majoituspalveluihin, joihin liittyy vahvasti 

hedonistinen kuluttaminen (Hirschman & Holbrook 1982). Uudempien tutkimusten 

mukaan kokemuksellisuus voi kuitenkin liittyä mihin tahansa palveluihin tai tuotteisiin 

(Sandström ym. 2008) ja arkipäiväisiin tilanteisiin (Heinonen ym. 2010), minkä vuoksi 

arvon kokemuksellinen näkökulma otetaan huomioon myös tässä tutkimuksessa.  

Tässä tutkimuksessa asiakkaan arvoa tarkastellaan siis palvelun käytön hetkellä 

realisoituvan kokemuksellisen käyttöarvon näkökulmasta (Vargo & Lusch 2004, 

2008, Heinonen & Strandvik 2009, Grönroos & Voima 2013). Käyttöarvo on 

subjektiivinen eli se perustuu aina asiakkaan omakohtaiseen kokemukseen (Helkkula 

& Kelleher 2010, Heinonen & Strandvik 2015). Lisäksi, asiakkaan arvo on niin 

kutsuttua nettoarvoa, eli se perustuu palvelun yhteydessä koettujen hyötyjen ja 
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uhrausten vertailuun (Heinonen 2006, Heinonen & Strandvik 2009). Asiakkaan 

kokeman arvon subjektiivisuuden vuoksi jokin tietty palvelun käyttöön liittyvä tekijä 

voi olla sekä hyöty että uhraus, asiakkaan kokemuksesta riippuen. Näin ollen koettu 

arvo voi olla myös negatiivista (Sandström ym. 2008, Heinonen & Strandvik 2009.) 

Seuraavaksi käsitellään asiakkaan arvon eri ulottuvuuksia sekä tarkemmin 

arvotekijöitä ja pyritään luomaan käsitys, mitä asiakkaan kokema arvo voi olla, ja 

millaiset tekijät vaikuttavat siihen. 

3.2.1 Utilitaristinen arvo 

Vaikka asiakkaan arvoa on tutkittu pitkään, arvon ulottuvuuksista ei ole aikaisempien 

tutkimusten perusteella löydettävissä selkeää, yhtenevää jaottelua. Yksi vaikeuttava 

tekijä arvon luonnehdinnassa on se, että arvon luonne on erilainen riippuen asiakkaan 

subjektiivisesta kokemuksesta (Heinonen & Strandvik 2009), mutta myös tutkittavasta 

palvelusta tai tuotteesta (Gallarza, Gil-Saura & Holbrook 2011). Tässä kappaleessa 

käydään läpi aikaisemman tutkimuksen perusteella yleisimmät arvon ulottuvuudet, 

mutta yksityiskohtaista listausta pyritään välttämään, sillä koettu arvo on aina 

kontekstisidonnaista (Heinonen ym. 2013), eikä tämän tutkimuksen kontekstissa 

koettua arvoa ole tutkittu.  

Asiakkaan arvo on moniulotteinen, ja hänen päämääränsä ja subjektiivinen 

kokemuksensa määrittävät, millaisia ulottuvuuksia koetulla arvolla on 

palvelutilanteessa (Babin, Darden & Griffin 1994, Addis & Holbrook 2001, Sànchez-

Fernàndez & Iniesta-Bonillo 2007, Sandström ym. 2008). Arvo voi aikaisempien 

tutkimusten perusteella olla utilitaristista (Babin ym. 1994, Addis & Holbrook 2001), 

hedonistista (Holbrook & Hirschman 1982, Babin ym. 1994, Addis & Holbrook 2001, 

Holbrook 2006) ja sosiaalista (Sweeney & Soutar 2001, Kuusela & Rintamäki 2002: 

24, 115, Holbrook 2006, Carù & Cova 2015). 

Utilitaristinen arvo on luonteeltaan instrumentaalista eli välineellistä. Palveluun 

liittyvä arvo on utilitaristista silloin, kun palvelu tai jokin sen ominaisuus auttaa 

asiakasta saavuttamaan jonkin hänen tavoittelemansa päämäärän. (Babin ym. 1994, 

Addis & Holbrook 2001, Kuusela & Rintamäki 2002: 108.) Utilitaristisella arvolla 

viitataan usein palvelun käytettävyyttä ja laatua mittaaviin ominaisuuksiin (Hirschman 
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& Holbrook 1982, Addis & Holbrook 2001, Chiu, Wang, Fang & Huang 2014). 

Utilitaristinen arvo ei siis useinkaan ole itsessään arvoa asiakkaalle, vaan keino 

saavuttaa jotain muuta (Babin ym. 1994). Utilitaristinen arvo liittyy usein asiakkaan 

kognitioon, sillä se vaikuttaa asiakkaan informaation prosessointiin (Babin ym. 1994, 

Addis & Holbrook 2001). Utilitaristinen arvo voi tarkoittaa myös rahan säästöä tai 

nopeaa palvelua (Kuusela & Rintamäki 2002: 148). Palvelun korkea hinta, ajan 

kuluttaminen tai tiedon etsintään nähty vaiva ovat tällöin uhrauksia (Kuusela & 

Rintamäki 2002: 14, 108). 

Digitaalisen palvelun kontekstissa palvelun käytettävyydellä on yleensä vaikutus 

asiakkaan kokemaan utilitaristiseen arvoon (Chiu ym. 2014). Jos palvelu toimii 

huonosti, asiakas saattaa poistua palvelusta ennen kuin arvonluontia ehtii tapahtua. 

Käytettävyys on yksi tärkeä arvotekijä, sillä se vaikuttaa merkittävästi asiakkaan 

kuluttamaan aikaan ja vaivaan palvelussa (Gummerus 2010.) Useissa tutkimuksissa 

digitaalisen palvelun käytettävyyden yhteydessä puhutaan funktionaalisista 

arvotekijöistä, jolla tarkoitetaan palvelun käyttöprosessiin liittyviä palvelun teknisiä 

ominaisuuksia, jotka vaikuttavat palvelun käytön yhteydessä koettuun arvoon (esim. 

Heinonen 2004, Heinonen & Strandvik 2009, Gummerus 2010). Tässä tutkimuksessa 

puhutaan kuitenkin palvelun käytettävyyteen liittyvistä arvotekijöistä, joilla 

tarkoitetaan palvelun laatuun ja tekniseen toimivuuteen liittyviä ominaisuuksia. 

Digitaalisen palvelun laatua ja toimivuutta mittaavia arvotekijöitä ovat aikaisempien 

tutkimusten mukaan ainakin visuaalisuus (Santos 2003, Liu, Du & Tsai 2009), 

tehokkuus (Santos 2003, Parasuraman, Zeithaml & Malhotra 2005, Gummerus 2010), 

tekninen toimivuus ja responsiivisuus (Gummerus 2010), helppokäyttöisyys ja 

turvallisuus (Santos 2003, Heinonen 2006, Heinonen & Strandvik 2009), sekä 

verkkosivun rakenne, linkkien toimivuus ja navigoinnin helppous (Santos 2003, 

Gummerus 2010). Lisäksi digitaalisen palvelun asiakas arvostaa toimivaa 

asiakastukea, joka vastaa nopeasti asiakkaan kysymyksiin (Santos 2003, Parasuraman 

ym. 2005, Gummerus 2010). Digitaalisen palvelun käytettävyyteen liittyvät tekijät 

tuottavat aiemman tutkimuksen mukaan utilitaristista arvoa (Chiu ym. 2014) sillä ne 

ovat suoraan yhteydessä käytännön toimiin, kuten ostotapahtuman tekemiseen 

verkkokaupassa tai ostoprosessin suorittamiseen, eli ne ovat luonteeltaan 

instrumentaalisia. 
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Useat vanhemmat digitaalisen palvelun laadun mallit perustuvat SERVQUAL-malliin 

(Parasuraman ym. 1985), johon kuuluu useita digitaalisen palvelun teknisiä ja 

toiminnallisia ominaisuuksia. Mallia ei kuitenkaan pidetä kovinkaan yleistettävänä, 

sillä malli on liian yksityiskohtainen lista erilaisista tekijöistä (Heinonen 2004). Laatu 

ei myöskään yksin riitä määrittämän arvoa, sillä se ei ota huomioon asiakkaan 

emotionaalisia ja sosiaalisia tarpeita (Babin ym. 1994, Parasuraman ym. 2005, 

Heinonen 2006). Se on kuitenkin yksi tärkeä osa asiakkaan kokemaa moniulotteista 

arvoa (Heinonen 2004, Holbrook 2006, Sweeney & Soutar 2001), ja sen vuoksi tärkeää 

ottaa huomioon tässä tutkimuksessa. 

Kuten jo todettiin, utilitaristisella arvolla tarkoitetaan myös rahallista ja ajallista 

säästöä, jotka ovat taloudellista arvoa asiakkaalle (Sweeney & Soutar 2001, Holbrook 

2006, Gallarza ym. 2011). Asiakkaan arvon tutkimuksessa taloudelliset hyödyt ja 

uhraukset ovat perinteisesti olleet yksi tärkeä osa arvon määritelmää (Zeithaml 1988). 

Koetun arvon taloudellinen näkökulma halutaan sen vuoksi tuoda esille tässäkin 

tutkimuksessa. Rahalliset säästöt ovat asiakkaalle utilitaristista hyötyä, kun rahan voi 

myöhemmin käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen. Myös nopean palvelun kautta 

saavutettu ajan säästö on asiakkaalle taloudellinen, utilitaristinen hyöty, kun säästetyn 

ajan voi hyödyntää johonkin muuhun tarkoitukseen (Kuusela & Rintamäki 2002: 148.) 

Utilitaristisen arvon näkökulmasta utilitaristisia, taloudellisia uhrauksia ovat näin ollen 

esimerkiksi rahan kuluminen sekä ajan kuluttaminen (Kuusela & Rintamäki 2002: 

108).  

Vanhemmassa markkinoinnin tutkimuksessa asiakkaan arvo määriteltiin usein vain 

utilitaristisesta näkökulmasta (esim. Zeithaml 1988). Asiakas nähtiin rationaalisena 

ongelmanratkaisijana, joka tavoittelee kognitiivista ja käytännöllistä hyötyä, joka on 

objektiivisesti määriteltävissä (Holbrook & Hirschman 1982, Zeithaml 1988, Addis & 

Holbrook 2001). Hyötynä nähtiin yleensä palvelun laatu ja uhrauksena hinta (Zeithaml 

1988). Tällainen arvon yksiulotteinen näkökulma nähtiin kuitenkin kapeaksi, ja 

samoihin aikoihin asiakkaan arvon kokemuksellista näkökulmaa alettiin tutkia 

(Holbrook & Hirschman 1982). Kokemuksellisesta näkökulmasta arvolla voi 

yhtäaikaisesti olla sekä utilitaristinen että kokemuksellinen, hedonistinen ulottuvuus 

(Babin ym. 1994, Addis & Holbrook 2001, Sànchez-Fernàndez & Iniesta-Bonillo 
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2007). Kokemuksellisesta näkökulmasta sekä utilitaristinen että hedonistinen arvo 

perustuvat asiakkaan subjektiiviseen kokemukseen (Addis & Holbrook 2001). 

3.2.2 Hedonistinen arvo 

Hedonistisella arvolla viitataan tässä tutkimuksessa asiakkaan aistinvaraisiin 

kokemuksiin, tunteisiin ja mielikuviin (Batra & Ahtola 1991, Babin ym. 1994, Addis 

& Holbrook 2001, Holbrook 2006). Hedonistisesta näkökulmasta asiakkaan kokema 

arvo perustuu siis aisteihin ja tuntemuksiin ennemminkin kuin rationaaliseen valintaan 

(Addis & Holbrook 2001). Hedonistinen arvo on näin ollen luonteeltaan 

emotionaalista, joten asiakas kokee sen henkilökohtaisemmin kuin utilitaristisen arvon 

(Holbrook & Hirschman 1982). Hedonistinen hyöty voi olla esimerkiksi palvelusta 

saatua mielihyvää, hauskuutta ja viihdyttävyyttä (Holbrook & Hirschman 1982, Babin 

ym. 1994, Sweeney & Soutar 2001, Holbrook 2006) tai visuaalisuuden, kuvien ja 

symbolien tuomia positiivisia mielikuvia (Sandström ym. 2008, Liu ym. 2009). 

Hirschman ja Holbrook (1982) mukaan hedonistiseen kuluttamiseen liittyy asiakkaan 

aistinvaraisuus, fantasiat ja tunteet, joita erilaiset maut, äänet, ilmaisut ja visuaaliset 

kuvat herättävät asiakkaassa. Hedonistinen kuluttaminen voi olla asiakkaalle päämäärä 

itsessään. Tällöin hedonistinen arvo on luonteeltaan terminaalinen, ja kuluttamisen 

tarkoitus on yleensä kokemuksellinen. Tällöin asiakas tavoittelee erilaisia elämyksiä 

tai mielihyvää esimerkiksi pelillisyyden tai visuaalisuuden kautta (Holbrook & 

Hirschman 1982, Babin ym. 1994, Kuusela & Rintamäki 2002: 30). Asiakas voi kokea 

palvelua käyttäessään myös negatiivisia tunteita, kuten surua (Batra & Ahtola 1991, 

Sandström ym. 2008), stressiä, mielipahaa ja häpeää (Kuusela & Rintamäki 2002: 

108). Negatiiviset tunteet ovat asiakkaan emotionaalisia uhrauksia (Kuusela & 

Rintamäki 2002: 108) ja ne voivat vaikuttaa negatiivisesti hänen kokemaansa 

hedonistiseen arvoon (Batra & Ahtola 1991). Luptonin (2013) mukaan erityisesti 

terveyspalveluiden kontekstissa asiakas kokee usein emotionaalisia uhrauksia, sillä 

tunteiden läpikäyminen liittyy vahvasti asiakkaan terveyteen.  

Asiakas nähtiin ennen joko rationaalisena tiedon etsijänä ja ongelmanratkaisijana, tai 

kokemuksellisena, hauskuutta, fantasioita, mielihyvää sekä erilaisia aistillisia 

kokemuksia etsivänä asiakkaana (Holbrook & Hirschman 1982.) Sittemmin on 

havaittu, että asiakkaan kokemaan arvoon voi samanaikaisesti liittyä sekä utilitaristista 
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että hedonistista hyötyä (Babin ym. 1994, Addis & Holbrook 2001, Sánchez-

Fernández, R. Iniesta-Bonillo, M. Á. (2007). 

3.2.3 Sosiaalinen arvo 

Kuten asiakkaan itsenäistä arvonluontia käsittelevässä kappaleessa jo todettiin, useat 

tutkijat ovat havainneet, että arvonluonnilla on myös kollektiivinen eli sosiaalinen 

ulottuvuus (Heinonen ym. 2010, Voima ym. 2010, Grönroos & Voima 2013). Useat 

tutkijat määrittävätkin sosiaalisen arvon yhdeksi arvon ulottuvuudeksi (ks. esim. 

Sweeney & Soutar 2001, Kuusela & Rintamäki 2002: 24, 115, Holbrook 2006, 

Sandström ym. 2008, Carù & Cova 2015). 

Carù ja Cova (2015) tutkivat arvon kollektiivista ulottuvuutta palvelukokemuksen 

näkökulmasta. Heidän mukaansa muiden asiakkaiden kesken jaettu kokemus palvelun 

käytön yhteydessä vaikuttaa koettuun arvoon sekä positiivisesti että negatiivisesti. 

Omien kokemusten jakaminen muiden asiakkaiden kanssa voi esimerkiksi olla 

positiivista arvoa asiakkaalle (Carù & Cova 2015.) Digitaalisten terveyspalveluiden 

kontekstissa asiakkaat jakavat mielellään keskenään omia terveyteen liittyviä 

tarinoitaan virtuaalisesti, sillä niiden kautta asiakkaan on helpompi ymmärtää omaa 

tilannettaan (Hardey 2001, Gummerus 2010). Palveluiden digitalisoitumisen myötä 

kuluttajien välinen vuorovaikutus on yhtä helpompaa (Carù & Cova 2015), ja sen 

vuoksi arvon sosiaalinen ulottuvuus on tärkeää huomioida tässä tutkimuksessa.  

Sosiaalinen arvo yhdistetään usein myös asiakkaan statuksen ja itsetunnon 

vahvistamiseen (Sweeney & Soutar 2001, Holbrook 2006, Sànchez-Fernàndez & 

Iniesta-Bonillo 2007). Asiakkaat voivat esimerkiksi käyttää tietynlaisia tuotteita tai 

palveluita tehdäkseen vaikutuksen muihin tai he voivat hakea hyväksyntää 

sosiaalisessa ympäristössään (Sweeney & Soutar 2001, Holbrook 2006). Tietynlainen 

kuluttaminen voi olla asiakkaan keino vahvistaa omaa identiteettiä (Heinonen & 

Strandvik 2009, Helkkula & Kelleher 2010). 
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3.2.4 Käyttöprosessiin ja lopputulokseen liittyvä arvo 

Asiakkaan kokemaa käyttöarvoa tarkastellaan tässä tutkimuksessa palvelun 

käyttöprosessin ja palvelun käytön lopputuloksen perusteella. Käyttöprosessiin 

liittyvällä arvolla tarkoitetaan asiakkaan kokemusta palvelun käyttöön aikana 

ilmenevistä hyödyistä ja uhrauksista (Heinonen 2006). Käyttöprosessilla viitataan siis 

käyttäjän ja digitaalisen palvelun väliseen vuorovaikutukseen eli siihen, miten palvelu 

on toimitettu asiakkaalle (Grönroos 1988, Sweeney & Soutar 2001, Heinonen 2004). 

Käytön aikana asiakas arvioikin yleensä palvelun toimivuuteen liittyviä 

ominaisuuksia, kuten helppokäyttöisyyttä ja tehokkuutta, jotka vaikuttavat koettuun 

arvoon (Sweeney & Soutar 2001, Heinonen 2006, Heinonen & Strandvik 2009, 

Gummerus 2010). Gummerus (2010) esittää, että digitaalisten terveyspalveluiden 

kontekstissa asiakkaan arvoon vaikuttaa erityisesti palvelun käyttöprosessin 

turvallisuus. Asiakas voi kokea myös hedonistista arvoa käyttöprosessin yhteydessä, 

kuten luottamuksen tunnetta tai tukea päätöksentekoon sekä palvelun viihdyttävyyden 

kautta koettua hedonistista arvoa (Heinonen & Strandvik 2009). Heinosen (2004) 

tutkimuksessa käyttöprosessiin liittyvää arvoa tutkittiin käyttäjän aktiivisuuden 

näkökulmasta. Tutkimuksen perusteella käyttäjän aktiivisuus palvelussa voidaan 

kokea sekä hyötynä että uhrauksena. Käyttöprosessiin voi liittyä myös sosiaalisen 

arvon ulottuvuus, sillä asiakkaat voivat kokea arvoa muiden asiakkaiden kanssa 

jakamiensa kokemusten kautta (Hardey 2001, Gummerus 2010, Carù ja Cova 2015). 

Lisäksi, laadukkaassa digitaalisessa palvelussa asiakas arvostaa mahdollisuutta 

nopeaan yhteydenottoon palveluntarjoajaan. Esimerkiksi sähköpostiosoitteen 

ilmoittaminen ei ainoastaan riitä, vaan palvelun tulee tarjota useampia vaihtoehtoja 

yhteydenottoon. (Santos 2003.) 

Lopputulokseen liittyvä arvolla tarkoitetaan asiakkaan kokemusta palvelun käytön 

lopputuloksesta eli siitä, mikä palvelun käytön lopputulema asiakkaalle on (Heinonen 

2004, 2006, Heinonen & Strandvik 2009, Gummesson 2010.) Lopputulokseen liittyvä 

arvo kuvaa yleensä mitä asiakkaan arvo on (Heinonen 2004). Digitaalisten palveluiden 

kontekstissa yksi yleisimmin havaittu lopputulokseen liittyvä hyöty on perinteisen 

palvelun korvaaminen digitaalisella (Zeithaml ym. 2000) ja valintamahdollisuus eri 

palveluiden välillä (Heinonen & Strandvik 2009). Asiakas voi kokea saavansa hyötyä 

myös taloudellisesti korvaamalla perinteisen palvelun digitaalisella (Heinonen & 
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Strandvik 2009). Kokemuksellisesta näkökulmasta asiakas voi kokea palvelun käytön 

lopputuloksena myös hedonistista arvoa, kuten hauskuutta ja mielihyvää (Babin ym. 

1994, Holbrook 2006). Kuten kappaleessa aiemmin todettiin, asiakas voi kokea 

palvelun käytön lopputulokseen liittyen sosiaalista arvoa oman imagon ja identiteetin 

vahvistumisen kautta (Sweeney & Soutar 2001, Holbrook 2006, Sànchez-Fernàndez 

& Iniesta-Bonillo 2007). 

3.2.5 Palvelun käyttötilanteeseen liittyvä arvo 

Asiakkaan kokemaa arvoa on alettu tutkia hiljattain myös palvelun käytön ajan ja 

sijainnin näkökulmasta (Heinonen 2004). Palvelun käytön ajankohdalla ja asiakkaan 

sijainnilla hänen käyttäessään palvelua on todettu olevan vaikutusta asiakkaan 

kokemaan arvoon (ks. esim. Heinonen 2004, 2006, Heinonen & Strandvik 2009). 

Palvelun käytön ajankohdalla ja sijainnilla on merkitystä asiakkaan kokeman arvon 

kannalta erityisesti digitaalisten palveluiden yhteydessä, sillä asiakkaalla on 

mahdollisuus valita, milloin ja missä käyttää palvelua. Palvelun käyttö ei siis ole 

sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan. (Heinonen 2004.)  

Palvelun käyttöhetkeen liittyvänä hyötynä pidetään esimerkiksi palvelun joustavaa 

saatavuutta. Käyttäjä arvostaa sitä, että palvelu on käytettävissä juuri sillä hetkellä ja 

paikassa kun hän sitä tarvitsee. Joustava saatavuus mahdollistaa asiakkaan ajan käytön 

optimoinnin, jolloin hänellä jää aikaa muihin tärkeisiin toimiin. Sijaintiin ja aikaan 

liittyvänä uhrauksena asiakas voi kokea erilaiset palvelun käyttöön liittyvät 

aikarajoitukset tai etäisyys palvelun sijaintiin nähden. (Heinonen 2006.)  

Toisena tärkeänä tekijänä palvelun käyttötilanteeseen liittyen koetaan ympäristön 

tarjoama yksityisyys ja erilaiset mukavuustekijät palvelua käytettäessä (Heinonen & 

Strandvik 2009). Ympäristön tulisi olla rauhallinen, sopivasti yksityisyyttä tarjoava, 

etenkin sensitiivistä tietoa sisältäviä palveluita käytettäessä. Ympäristön tulisi siis olla 

sopiva käytettävän palvelun luonteen huomioon ottaen. Muiden ihmisten läsnäolo 

erityisesti sensitiivistä tietoa sisältävien palveluiden kohdalla koetaan yleensä arvoa 

heikentäväksi tekijäksi. (Heinonen 2006.) Lisäksi, julkisen paikan, esimerkiksi 

kirjaston tarjoamilla tietokoneilla työskennellessä on riski, että asiakkaan tiedot 

jäisivät muistiin tai että yksityinen tieto on myös muiden nähtävillä. Heinonen (2006) 
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puhuu palvelun käyttöympäristön yhteydessä myös palvelun käyttöliittymän 

ominaisuuksien, kuten nopeuden ja tehokkuuden vaikutuksesta koettuun arvoon.  

Tässä tutkimuksessa ne käsiteltiin palvelun käyttöprosessiin liittyvän arvon 

yhteydessä, sillä käyttöliittymä liittyy asiakkaan ja palvelun väliseen 

vuorovaikutukseen (Heinonen 2004, Voima & Stradnvik 2013). 

3.3 Asiakkaan arvonluontiprosessi digitaalisessa terveyspalvelussa 

Tässä kappaleessa kootaan yhteen luvussa 3 esitellyt asiat ja muodostetaan 

tutkimuksen alustava teoreettinen viitekehys (Kuvio 2) kirjallisuuskatsauksen 

perusteella. Luvussa 3 tarkasteltiin ensin asiakkaan arvonluontia, arvon yhteisluontia 

ja palveluntarjoajan arvonluontia arvoalueiden avulla (Grönroos & Ravald 2011, 

Grönroos & Voima 2013). Tässä tutkimuksessa asiakas nähdään digitaalisen 

terveyspalvelun kontekstissa itsenäisenä arvonluojana, ja palveluntarjoajan tehtävä on 

tukea ja mahdollistaa asiakkaan arvonluonti tarjoamalla hänelle erilaisia resursseja 

virtuaalisesti (Grönroos & Voima 2013).  

Asiakkaan arvo on tässä tutkimuksissa kokemuksellista, asiakkaan subjektiiviseen 

kokemukseen perustuvaa käyttöarvoa, jota asiakas luo digitaalisen palvelun käytön 

yhteydessä (Heinonen & Strandvik 2009, Heinonen 2010, Helkkula & Kelleher 2010, 

Grönroos & Voima 2013). Arvo on verrannollinen (Holbrook 2006) ja muodostuu 

asiakkaan vertaillessa palveluun liittyviä hyötyjä ja uhrauksia (Heinonen 2006). 

Asiakkaan kokemalla arvolla on kirjallisuuskatsauksen perusteella utilitaristinen, 

taloudellinen (utilitaristinen), hedonistinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Lisäksi, koettu 

arvo on sidoksissa palvelun käyttöprosessiin, lopputulokseen, aikaan ja paikkaan. 

Aiemman tutkimuksen perusteella palvelun käyttöprosessiin voi liittyä utilitaristista, 

hedonistista ja sosiaalista arvoa. Käyttöprosessin aikana erityisesti palvelun 

käytettävyyttä mittaavat tekijät vaikuttavat asiakkaan kokemaan arvoon, kun 

vuorovaikutus tapahtuu asiakkaan ja digitaalisen palvelun välillä. Palvelun 

käyttöprosessiin liittyvää arvoa tutkimalla tässä tutkimuksessa halutaankin selvittää, 

miten palvelun käyttöprosessi pitäisi olla toteutettu, jotta asiakas kokee positiivista 

arvoa. Toisin sanoen, tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät käyttöprosessin aikana 

vaikuttavat asiakkaan arvoon.  
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Palvelun käytön lopputulokseen voi liittyä taloudellinen, utilitaristinen, hedonistinen 

ja sosiaalinen ulottuvuus. Palvelun käytön lopputuloksella kuvataan tässä 

tutkimuksessa, millaista arvoa eli mitä asiakas saa palvelusta. Aikaan ja paikkaan 

sidottua arvoa voi olla ajallinen joustavuus ja ajansäästö, sijainnin joustavuus, sekä 

sijaintiin liittyvä yksityisyys. Palvelun käytön ajan ja paikan näkökulmasta halutaan 

selvittää, millaista arvoa asiakas kokee aikaan ja paikkaan liittyen ja mitkä tekijät 

koettuun arvoon vaikuttavat. Aikaisempien tutkimusten perusteella arvotekijät voivat 

esiintyä useamman kuin yhden arvon ulottuvuuden yhteydessä, mutta tässä 

tutkimuksessa arvotekijät ja ulottuvuudet on pyritty jakamaan sen perusteella, miten 

ne useimmissa tutkimuksissa on esitetty. Kuviossa 2 arvoalueet on kuvattu mukaillen 

Grönroosin ja Voiman (2013) artikkelissa esitettyä kuvaa arvonluonnin alueista. 

Palveluntarjoajan alue esitetään edelleen katkoviivalla, koska sen tutkiminen ei ole 

tämän tutkimuksen tavoitteena, mutta sillä halutaan kuvata palveluntarjoajan roolia 

asiakkaan arvonluonnin mahdollistajana digitaalisen palvelun kautta. Asiakkaan 

arvonluonnin alueella on esitetty arvon ulottuvuudet (utilitaristinen, taloudellinen 

(utilitaristinen), hedonistinen ja sosiaalinen ulottuvuus) joiden alla on kuvattu 

yksittäisiä arvotekijöitä, jotka aikaisemman tutkimuksen perusteella vaikuttavat 

asiakkaan arvon ulottuvuuksiin. Leimautumisen ilmentymistä ei vielä 

kirjallisuuskatsauksen perusteella voida kuvata, joten teoreettinen viitekehys kuvaa 

asiakkaan arvonluontiprosessia digitaalisessa terveyspalvelussa.  
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Kuvio 2. Asiakkaan arvonluontiprosessi digitaalisessa terveyspalvelussa (Mukaillen: Grönroos & 

Voima 2013). 
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4 TUTKIMUSAINEISTO- JA MENETELMÄT 

Tässä kappaleessa esitellään tämän tutkimuksen tapaus Mielenterveystalo sekä 

käydään läpi tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät, aineistonkeruumenetelmät 

ja aineiston analyysin toteutus. 

4.1 Tapaustutkimus 

Tutkimus on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena, joka on yksi käytetyimmistä 

laadullisen tutkimuksen menetelmistä liiketaloustietiessä (Koskinen ym. 2005). 

Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen – siinä 

pyritään kuvaamaan ja ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti ja syvällisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001: 152). 

Tutkimuksessa ei siis pyritä tilastollisiin yleistyksiin (Tuomi & Sarajärvi 2013: 85). 

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että aineisto kootaan luonnollisissa, 

todellisissa tilanteissa, joissa tutkijan tiedon hankinta perustuu hänen omiin 

havaintoihinsa ja keskusteluihin tutkittavien kanssa (Hirsjärvi ym. 2001: 155).  

Tapaustutkimukselle tyypillistä on, että tutkitaan yhtä tai enintään muutamaa 

tarkoituksenmukaisesti valittua tapausta (Koskinen ym. 2005: 154). 

Tapaustutkimuksessa pyritään saamaan tarkkaa ja syvällistä tietoa valitusta 

tapauksesta tai muutamasta tapauksesta. Tällainen tutkimusstrategia soveltuu 

tilanteisiin, joissa halutaan saada syvällistä tietoa yksilöön, ryhmään, organisaatioon 

tai sosiaalisiin tilanteisiin liittyvistä ilmiöistä (Yin 2003: 1). Tapaustutkimus soveltuu 

erityisesti sellaisiin tutkimuksiin, joissa pyritään kuvaamaan tosielämään liittyviä 

tutkimusilmiötä mahdollisimman todenmukaisesti, esimerkiksi havainnoimalla 

tutkimuksen kohdetta ja haastattelemalla henkilöitä, jotka liittyvät tutkittavaan ilmiöön 

(Yin 2003: 2, 8).  

Tapaustutkimuksella vastataan yleensä kysymyksiin ”miten” ja ”miksi”. Näin pyritään 

kuvaamaan ja ymmärtämään jotain moniulotteista ilmiötä, joka ei ole toistuva ja 

helposti mitattava (Yin 2003: 6). Tässä tutkimuksessa on käytetty yhtä tapausta, jotta 

saataisiin mahdollisimman tarkkaa ja syvällistä tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

Empiirisessä tutkimuksessa tarkastellaan leimautumisen ilmenemistä asiakkaan 
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arvonluontiprosessissa Mielenterveystalossa. Tutkimus on fenomenologinen, joten 

tutkimuksen tarkoituksena on tutkittavan subjektiivisten kokemusten kuvaaminen ja 

syvällinen ymmärtäminen (Goulding 2005, Tuomi & Sarajärvi 2013: 34) 

4.2 Tapaus Mielenterveystalo 

Tämän tutkimuksen tapaus on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämä 

valtakunnallinen mielenterveyden ja hyvinvoinnin verkkopalvelu Mielenterveystalo, 

joka löytyy osoitteesta mielenterveystalo.fi. Mielenterveystalo on ilmainen, kaikille 

avoin palvelu, joka tarjoaa asiakkaalleen mielenterveyteen ja -hyvinvointiin liittyvää 

tietoa, harjoituksia, testejä, omahoito-ohjeita sekä ohjausta muihin aiheeseen liittyviin 

palveluihin. Palvelussa on esimerkiksi käytettävissä oirenavigaattori, jonka avulla 

käyttäjä voi omatoimisesti arvioida oman mielen hyvinvointinsa tilaa vastaamalla 

oirenavigaattorin esittämiin kysymyksiin. Saatavilla on myös mielikuvaharjoitteita 

sekä virtuaalikävelyä metsässä. Palvelussa on aikuisille, nuorille, lapsille ja 

ammattilaisille erikseen suunnatut osiot.  

Mielenterveystalo on perustettu vuonna 2009, ja se on laajentunut valtakunnalliseksi 

vuonna 2015 (HUS Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 Osa 1(2).) Sitä voi käyttää 

kaikilla päätelaitteilla, joissa on toimiva Internet-yhteys. Selainversion lisäksi 

palvelulla on räätälöidyt versiot myös mobiililaitteille. Palvelussa on tarjolla myös 

verkkoterapiaa, johon on mahdollista päästä lähetteen avulla. Tässä tutkimuksessa 

tutkitaan ensiksi kuvattua, palvelun avointa osaa, joka on käytettävissä ilman lähetettä. 
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Kuva 1. Kuvakaappaus Mielenterveystalon etusivusta. 

4.3 Aineistonkeruumenetelmät 

Tutkimuksen aineisto on kerätty kolmea toisiaan täydentävää menetelmää, 

teemahaastattelua, päiväkirjametodia ja ääneen ajattelun menetelmää käyttäen. 

Aineiston keruussa on käytetty useaa menetelmää, jotta saataisiin mahdollisimman 

rikas aineisto tutkittavasta aiheesta. Hirsjärven ja Hurmeen (2001: 39) mukaan usean 

täydentävän menetelmän käyttö yhden sijaan vahvistaa tutkimuksen luotettavuutta. 

Ääneen ajattelun menetelmää (think aloud –method) (Charters 2003) käytettiin, jotta 

haastattelutilanne vastaisi mahdollisimman hyvin todellista palvelun käyttötilannetta. 

Useampaa kuin yhtä tutkimusmenetelmää käytettäessä puhutaan triangulaatiosta 

(Eskola & Suoranta 1998: 69).   

4.3.1 Tutkimuksen kohderyhmä ja kohderyhmän valinta 

Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin 18 – 30-vuotiaat nuoret aikuiset, jotka ovat jo 

käyttäneet Mielenterveystaloa sekä henkilöt, jotka olisivat halukkaita tutustumaan 

palveluun oman kiinnostuksensa ja tarpeensa perusteella. Nuoret aikuiset on valittu 
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kohderyhmäksi, koska he ovat tottuneita digitaalisten palveluiden käyttäjiä, niin 

kutsuttuja ”diginatiiveja”. Mielenterveystalo jo käyttäneet asiakkaat valittiin 

kohderyhmäksi tarkoituksenmukaisesti, koska heillä oletettiin olevan syvällistä tietoa 

ja kokemusta tutkittavan palvelun käytöstä. Toisaalta myös uusia kiinnostuneita 

asiakkaita haluttiin ottaa mukaan tutkimukseen erilaisten näkökulmien löytämiseksi. 

Tutkimukseen etsittiin osallistujia laittamalla ilmoitus kahteen eri terveyden ja 

hyvinvoinnin kategoriaan kuuluvaan Facebook-ryhmään (Sairaankaunis ja Kerro 

kaikille), joissa ryhmien jäsenet kertovat avoimesti omasta fyysisestä terveydestään 

sekä mielenterveydestään. Lisäksi kaksi ilmoitusta vietiin Oulun YTHS:n toimipisteen 

ilmoitustaululle: mielenterveyden vastaanottoaulaan ja yleisterveyden 

vastaanottoaulaan. Tutkijan resurssit olivat rajalliset, eikä tutkimukseen osallistujia 

ollut mahdollista etsiä Mielenterveystalon kautta. Tämän vuoksi yhteyttä 

potentiaalisiin tutkittaviin yritettiin ottaa sellaisten kanavien kautta, joiden kautta 

todennäköisimmin saavutettaisiin Mielenterveystalon asiakkaita tai siitä 

kiinnostuneita henkilöitä. Kymmenelle osallistujalle luvattiin kaksi Finnkinon 

elokuvalippua palkkioksi osallistumisesta. 

Tutkittavan aiheen arkaluonteisuuden vuoksi tutkimusmenetelmien eettisyys on 

tärkeää ottaa huomioon (Eskola & Suoranta 1998: 56). Facebook-ryhmät, jotka 

valittiin yhteydenottokanaviksi, koettiin sopiviksi, koska ryhmissä vallitsee avoin 

ilmapiiri, ja terveydestään avoimesti kertovat jäsenet esiintyvät omalla nimellään, ja 

näiden ryhmien tarkoitus on kannustaa ihmisiä avoimuuteen ja poistaa terveysasioihin 

usein liittyvää stigmaa. Ilmoituksissa osallistujille annettiin mahdollisuus ilmoittautua 

tutkimukseen sähköpostitse tai puhelimitse, sillä tutkijalla ei ollut resursseja järjestää 

ilmoittautumista täysin anonyymisti. Tutkijan julkaisemissa ilmoituksissa kuitenkin 

korostettiin, että tutkimukseen osallistuneilta henkilöiltä saatu haastattelu- ja 

päiväkirjamateriaali käsitellään täysin luottamuksellisesti ja anonyymina, jolloin 

yksittäiset henkilöt ei ole tunnistettavissa tutkimuksesta. Tutkimuksen eettisyyttä 

puoltaa myös se, että tutkimukseen osallistuminen ilmoitusten perusteella olisi täysin 

vapaaehtoista. 

Ilmoitusten kautta tutkimukseen osallistui vain yksi henkilö. Kyseinen henkilö 

ilmoittautui tutkimukseen sähköpostitse heti ilmoituksen jättämisen jälkeen 
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Sairaankaunis-ryhmään. Ilmoittautuneeseen otettiin yhteyttä ja annettiin tutkimukseen 

liittyviä ohjeita ja lisätietoja sähköpostitse. Osallistujalle annettiin mahdollisuus valita 

puhelin- ja Skype-haastattelun välillä, ja haastattelu toteutettiin puhelimitse. 

Osallistujamäärän jäädessä näin pieneksi, on myöhemmin tehtäviä tutkimuksia 

ajatellen korostettava tutkimusmenetelmän valinnan ja tarkan harkinnan tärkeys 

tutkittaessa tämän kaltaista aihetta.  

Osallistujamäärän vähäisyyden vuoksi tutkija etsi osallistujia tutkimukseen omasta 

lähipiiristään. Tutkija on pyytänyt tutkimukseen osallistujiksi lähipiiristään sellaisia 

henkilöitä, joiden tutkija on arvioinut olevan mahdollisesti kiinnostuneita digitaalisista 

mielen hyvinvoinnin palveluista. Lähipiiristä tutkimukseen osallistui kahdeksan 

henkilöä, joten kokonaisuudessaan tutkimukseen osallistui yhdeksän henkilöä. 

Tutkimukseen osallistujat ovat 20 – 29 -vuotiaita, joista naisia on kuusi ja miehiä 

kolme. Osallistujiksi pyrittiin valitsemaan henkilöitä, jotka olisivat ammatilliselta 

taustaltaan mahdollisimman erilaisia, jotta saataisiin kerättyä mahdollisimman rikas 

aineisto. Osallistujista viisi asui tutkimuksen toteuttamisen hetkellä Oulussa, kolme 

Joensuussa ja yksi Tampereella. Taulukkoon 1 on kerätty tutkimukseen osallistujien 

tietoja. 
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Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneiden tiedot. 

Sukupuoli Ikä Ammattitausta Haastattelupaikka Haastattelun 

ajankohta 

Haastattelun 

kesto (min) 

Nainen 25 Taloustieteiden 

opiskelija 

Julkinen tila 5.2.2016 56:01 

Nainen 23 Taloustieteiden 

opiskelija 

Julkinen tila 12.2.2016 42:01 

Nainen 24 Pankkiala Yksityisasunto 20.2.2016 50:29 

Nainen 25 Sosiaaliala, 

Yhteiskuntatieteiden 

opiskelija 

Yksityisasunto 25.2.2016 48:37 

Nainen 28 Sosiaalialan 

opiskelija 

Puhelinhaastattelu 5.3.2016 53:54 

Mies 24 It-ala Yksityinen tila 8.3.2016 35:44 

Mies 29 Rakennusala Yksityisasunto 11.3.2016 41:20 

Nainen 25 Elintarviketeollisuus Skype-haastattelu 16.3.2016 33:37 

Mies 20 Ylioppilas Puhelinhaastattelu 22.3.2016 50:09 

 

Tutkimukseen osallistujat eivät olleet aikaisemmin käyttäneet Mielenterveystaloa 

lukuun ottamatta yhtä osallistujaa, joka oli vieraillut palvelussa kymmenisen kertaa. 

Kahdella osallistujalla on sosiaalialan ammatillista ja opiskelijan taustaa, ja tutkija 

tiedostaakin näiden taustojen vaikutukset osallistujien näkemykseen palvelussa 

muodostuvasta arvosta. Ennen tutkimusta osallistujille kerrottiin, että palvelu on avoin 

valtakunnallinen palvelu, joka tarjoaa tietoa ja työkaluja mielenterveyteen ja 

hyvinvointiin liittyen.  
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4.3.2 Teemahaastattelu 

Tämän tutkimuksen yhdeksi aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu, 

koska sen avulla voidaan hankkia syvällistä tietoa tutkittavasta kohteesta. 

Teemahaastattelu sopii menetelmäksi erityisesti silloin, kun tutkimuksen kohteena 

ovat ihmiset (Hirsjärvi & Hurme 2001: 35). Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu 

haastattelu on laadullisen tutkimuksen menetelmä, jossa edetään keskeisten etukäteen 

valittujen teemojen mukaan, jotka yleensä perustuvat tutkimuksen teoreettiseen 

viitekehykseen (Tuomi & Sarajärvi 2013: 75). Teemahaastattelulle on tyypillistä, että 

esitettyjen kysymysten järjestys ja muoto voivat vaihdella haastattelutilanteesta 

riippuen (Hirsjärvi & Hurme 2001: 48). Lisäksi haastattelija voi esittää haastateltavalle 

tarkentavia kysymyksiä tarpeen vaatiessa (Tuomi & Sarajärvi 2013: 74). Tässä 

tutkimuksessa teemahaastattelun kysymykset jaettiin teemoihin palvelun 

käyttöprosessiin, lopputulokseen ja sisältöön liittyvän arvon perusteella. 

Haastattelussa tarkasteltiin myös aikaan ja paikkaan liittyvää arvoa. Vaikka tämän 

tutkimuksen tavoitteena ei ole asiakkaan arvonluontiprosessin ajallinen tarkastelu 

ennen palvelun käyttöä, empiirisessä tutkimuksessa arvonluontiprosessia haluttiin 

tutkia myös asiakkaan Mielenterveystaloon liittyvien odotusten perusteella, jotta 

Mielenterveystalon kehittämistä varten saataisiin mahdollisimman paljon tietoa. 

Haastattelurunko on tämän tutkimuksen liitteenä (Liite 1). 

Haastatteluista kuusi toteutettiin kasvotusten, kaksi puhelimitse ja yksi Skype-

palvelun välityksellä. Osallistujille annettiin mahdollisuus valita haastattelupaikka. 

Haastattelut järjestettiin haastateltavien yksityisasunnoissa sekä Oulun yliopiston 

yksityisissä työskentelytiloissa, jotta haastattelutilanne olisi mahdollisimman 

rauhallinen. Haastattelut toteutettiin helmi-maaliskuussa 2016. Haastattelujen kesto 

vaihteli 33 minuutista 56 minuuttiin, ja niiden yhteiskesto oli 410 minuuttia.  

4.3.3 Päiväkirjamenetelmä 

Päiväkirjamenetelmä on yksi laadullisen tutkimuksen tiedonkeruutavoista, jossa 

tutkittava vastaa hänelle valmiiksi annettuihin kysymyksiin päiväkirjamuodossa. 

Päiväkirja on ikään kuin itseohjattu dokumentti, jota tutkittava kirjoittaa itsenäisesti, 

ilman tutkijan läsnäoloa. (Hirsjärvi ym. 2001: 205). Tällaista menetelmää käytetään 
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yleensä silloin, kun tutkijalla ei ole mahdollisuutta havainnoida kohderyhmää sen 

omassa ympäristössä (Bolger ym. 2003). Päiväkirjakirjoitukset ovat yksityisiä 

dokumentteja, joiden analyysissä käytetään yleensä sisällönanalyysia. Koska 

päiväkirjametodi saattaa tuottaa tutkijalle heikon tutkimusaineiston (Tuomi & 

Sarajärvi 2013: 84), tässä tutkimuksessa ohjeet ja kysymykset päiväkirjan 

kirjoittamista varten laaditaan tarkoin ja noudattaen tämän tutkimuksen teoreettista 

viitekehystä. Osallistujia pyydettiin pitämään päiväkirjaa Mielenterveystalon käyttöön 

liittyvistä kokemuksista. Päiväkirjaa varten laaditussa ohjeistuksessa esitettiin teorian 

pohjalta muodostettuihin teemoihin liittyviä kysymyksiä. Kysymyksistä ei kuitenkaan 

haluttu tehdä liian tarkkoja, jotta osallistujat saisivat mahdollisimman vapaasti esittää 

omia kokemuksiaan.  

Päiväkirjaa pyydettiin kirjoittamaan viikon ajan joka päivä Mielenterveystalon käytön 

yhteydessä, tai niin monena päivänä kuin mahdollista. Osallistujia pyydettiin 

kirjoittamaan päiväkirjaa tietokoneella, ja lähettämään päiväkirjat haastatteluun 

mennessä tutkijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Päiväkirjaohje on tämän 

tutkimuksen liitteenä (Liite 2). 

4.3.4 Ääneen ajattelun menetelmä 

Aineiston keruussa täydentävänä keinona käytettiin ääneen ajattelun menetelmää 

(think-aloud method), jossa osallistujat kertovat ääneen ajatuksiaan samalla hetkellä, 

jolloin suorittavat jotakin heille annettua tehtävää. Ääneen ajattelun menetelmän 

käytön on havaittu tuottavan syvällistä tietoa haastateltavien ajatusprosesseista 

(Charters 2003). Tässä tutkimuksessa osallistujia pyydettiin haastattelujen yhteydessä 

heidän halutessaan selaamaan Mielenterveystalo-sivustoa ja esittämään ääneen 

palvelun käytön hetkellä muodostuvia ajatuksia. Menetelmää hyödynnettiin, jotta 

haastattelutilanne vastaisi mahdollisimman paljon palvelun luonnollista 

käyttötilannetta. Ääneen ajattelun menetelmän on havaittu tuottavan luotettavaa ja 

monipuolista tietoa osallistujan ajatuksista, joita asiakas ei ilman menetelmän käyttöä 

välttämättä muistaisi tuoda esille haastattelussa (Charters 2003). 
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4.4 Analyysin toteutus 

Tässä tutkimuksessa empiirisen aineiston analyysiin on käytetty teoriaohjaavaa 

analyysiä. Teoriaohjaavassa analyysissä edetään aluksi aineistolähtöisesti, mikä antaa 

tutkijalle tiettyjä vapauksia. Analyysi ei tällöin perustu suoraan teoriaan, joten 

tutkijalla on mahdollisuus nostaa esille uusia näkökulmia. Teoriaohjaavassa 

analyysissä on kuitenkin teoreettisia kytkentöjä, jotka voivat esimerkiksi auttaa 

tutkijaa analyysin jaottelussa. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta saatu aikaisempi tieto 

toimii näin analyysin tukena. (Tuomi & Sarajärvi 2013: 96 – 97.) Tutkimuksen 

tarkoituksena ei siis ole testata jo olemassa olevaa teoriaa, vaan löytää uusia 

näkökulmia tutkittavasta ilmiöstä (Dubois & Gadde 2002). Tällaista teoriaohjaavaa 

analyysiä kutsutaan usein abduktiiviseksi päättelyksi (Tuomi & Sarajärvi 2013: 97). 

Abduktiivista päättelyä hyödynnettäessä teoreettinen viitekehys toimii lähtökohtana 

empiiriselle tutkimukselle, mutta empiirisen tutkimuksen ja analyysin edetessä 

tutkijalla on mahdollisuus tehdä muutoksia teoreettiseen viitekehykseen uusien 

näkökumien ilmetessä (Dubois & Gade 2002). Abduktiivinen tutkimus ei siis ole 

lineaarinen prosessi, jossa lähdetään teoriasta ja edetään suoraviivaisesti analyysin 

kautta johtopäätöksiin, vaan tutkimuksessa edetään edestakaisin teoreettisen osion 

sekä empiirisen analyysin välillä, niiden täydentäessä toisiaan. (Dubois & Gadde 

2002). Abduktiivista päättelyä hyödynnetään tässä tutkimuksessa, sillä leimautumisen 

merkitystä arvonluonninprosessissa ei ole aikaisemmin tutkittu, joten tarkoituksena on 

löytää uusia näkökulmia arvonluonninprosessiin liittyen. 

Tämän tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysiä (Tuomi & 

Sarajärvi 2013: 105 - 106). Analyysi on toteutettu käyttäen apuna teemoittelua, jossa 

aineistosta pyritään löytämään sellaisia yhteisiä piirteitä, jotka toistuvat eri 

haastateltavien kohdalla. Aineistosta esiin nousevat teemat pohjautuvat yleensä 

teemahaastattelun teemoihin, mutta tutkijan on mahdollista poimia myös muita 

oleellisia teemoja, jotka nousevat esiin aineistosta. (Hirsjärvi & Hurme 2001: 173.) 

Teemoittelu on siis aineiston ryhmittelyä erilaisten aiheiden mukaan (Tuomi & 

Sarajärvi 2013: 93). Tässä tutkimuksessa aineiston analyysissä on lähtökohtaisesti 

käytetty apuna teemahaastattelun teemoja ja teoreettista viitekehystä. Analyysissä 

arvonluontiprosessin ja leimautumisen tutkiminen on siis jaoteltu arvoalueiden sekä 

palvelun käyttöprosessiin, lopputulokseen, palvelun käytön aikaan ja paikkaan eli 
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palvelun käytön tilanteeseen liittyvään arvoon. Aineistosta nostettiin esiin myös muita 

mielenkiintoisia teemoja, jotka ovat oleellisia tämän tutkimuksen tavoitteen kannalta. 

Analyysistä nostetut teemat perustuvat tutkijan tulkintoihin litteroiduista 

haastatteluista. Analyysin tulkinta on tyypillistä ja oleellista teemoittelua käytettäessä 

(Hirsjärvi & Hurme 2001: 173). Teemoittelussa käytettiin apuna värikoodeja, jotta 

esiin nousevien yhteisten piirteiden löytäminen olisi helpompaa. Saman teeman alle 

sopivat löydökset koottiin yhteen tiedostoon, ja löydöksistä tehtiin tiivistelmiä Word-

dokumentteihin. Tiivistelmät auttoivat tutkijaa hahmottamaan tärkeitä 

kokonaisuuksia, jotka toistuivat aineistossa useimmiten. Ennen varsinaisen analyysin 

aloittamista nauhoitetut haastattelut ja päiväkirjat litteroitiin sanatarkasti Word-

dokumentteihin. Joidenkin haastattelijoiden kohdalla puheessa oli paljon täytesanoja, 

jotka jätettiin litteroimatta, jotta aineisto olisi selkeämmin luettavissa. Litteroidessaan 

haastatteluja tutkija varmisti, että pois jätetyt täytesanat eivät muuta haastattelijan 

kertomuksen sanomaa. Haastattelujen litteroinnista kertyi analysoitavaa tekstiä 

yhtensä 120 sivua. Päiväkirjamateriaalia kertyi analysoitavaksi 23 sivua. Aineiston 

analyysissä lainausten perään on erikseen merkitty, mikäli haastateltavan vastaus on 

päiväkirjadokumentista. Analyysivaiheessa yhdelle haastateltavalle lähetettiin 

tarkentavia kysymyksiä hänen vastauksiinsa liittyen. Myös sähköpostivastaukset on 

erikseen merkitty lainausten perään. 
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5 LEIMAUTUMINEN OSANA ASIAKKAAN ARVONLUONTIPROSESSIA 

MIELENTERVEYSTALOSSA 

Tässä kappaleessa esitellään empiirisen aineiston löydökset eli empiiriset tulokset. 

Ensiksi käsitellään leimautumisen merkitystä tutkimukseen osallistuneiden 

arvonluonnin alkuvaiheessa Mielenterveystalon yhteydessä. Sen jälkeen pohditaan 

asiakkaan roolia ja osallistumista itsenäisen arvonluonnin sekä arvon yhteisluonnin 

näkökulmasta Mielenterveystalon kontekstissa sekä leimautumisen merkitystä 

asiakkaan arvonluonnissa. Sitten esitellään tulokset Mielenterveystalossa koettuun 

arvoon ja leimautumiseen liittyen. Arvon ulottuvuuksia ja arvotekijöitä tarkastellaan 

palvelun käyttöprosessiin, lopputulokseen ja käyttötilanteeseen liittyvän arvon 

näkökulmasta. Tuloksissa huomioidaan myös sellaiset arvotekijät, joita 

Mielenterveystalossa ei koettu, ja joita osallistujat jäivät Mielenterveystaloa 

käyttäessään kaipaamaan. Arvoa tarkastellaan asiakkaan kokemien hyötyjen ja 

uhrausten näkökulmasta, joten myös negatiiviset arvotekijät otetaan tuloksissa 

huomioon. 

5.1 Leimautumisen ilmeneminen Mielenterveystaloon osallistumisessa 

Haastatteluissa ilmeni, että melkein kaikilla haastateltavilla oli jonkinlaisia 

ennakkoluuloja Mielenterveystaloa kohtaan. Palvelun nimi loi haastateltaville 

sellaisen mielikuvan, että palvelun kohderyhmänä ovat vain sellaiset asiakkaat, joilla 

on jo jokin mielenterveyden häiriö. Osallistujat kokivat, että heillä ei ole 

mielenterveyteen liittyvää ongelmaa, ja sen vuoksi ajattelivat, että eivät välttämättä 

hyötyisi itse palvelusta. Palvelun nimi aiheutti näin ollen kohderyhmään liittyvää 

leimautumisen tunnetta osallistujissa, ja loi vääristyneen mielikuvan palvelun 

kohderyhmästä. Palvelun nimi loi osalle haastatelluista myös sellaisen mielikuvan, että 

palvelua olisi ahdistava käyttää, tai palvelun sisältö olisi ahdistavaa ja negatiivista. 

Palveluun tutustuessaan käyttäjät kuitenkin yllättyivät positiivisesti siitä, että siellä 

onkin paljon positiivista, mielenkiintoista ja moneen eri tilanteeseen sopivaa sisältöä.  

”Että ei oo ees mikkää ongelma, että täältä löytyy tosi siis ihan tämmösiä perus, mitkä 

siis varmasti voisin siis kuvitella tulevani tänne tulevaisuudessa takasi, että emmä oo 

tienny, että tämmösiä on täällä. Että siis ihan niinku, jotenki ku mulla oli eka semmonen, 

että ku on mielenterveystalo, niin jotenki kuulostaa siltä, että täällä on vaan niinku 
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oikeesti että jos sulla on joku hirvee masennus, nii sitte niinku vaan semmoseen --. 

(Nainen, 25 vuotta) 

Tutkimukseen osallistujat loivat siis pääosin negatiivista hedonistista arvoa 

muodostamalla negatiivisia mielikuvia palvelun luonteesta ja kokemalla 

leimautumisen tunnetta jo ennen palvelun varsinaista käyttöä. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena ei ole tutkia arvonluontiprosessia ajallisesti ennen palvelun käyttöä tai 

sen jälkeen, mutta odotusten merkitystä arvonluonnissa halutaan analyysin yhteydessä 

korostaa, sillä negatiiviset odotukset nousivat toistuvasti esille haastatteluissa.  

5.2 Leimautumisen ilmeneminen arvonluonnin alueilla Mielenterveystalossa 

Arvonluonti Mielenterveystalossa on itsenäistä ja tapahtuu asiakkaan arvoalueella, 

sillä vuorovaikutusmahdollisuutta ammattilaisen kanssa suoraan palvelun kautta ei 

ole. Käyttäessään Mielenterveystaloa haastateltavat kokivat itsenäisen arvonluonnin 

positiivisena asiana ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa tai hoidon ensi vaiheessa, 

esimerkiksi hakeutuessaan ensimmäistä kertaa apua johonkin tilanteeseen. Erityisesti 

tiedon itsenäinen etsimisen ja harjoitteiden sekä testien tekeminen itsenäisesti koettiin 

positiiviseksi. Itsenäinen arvonluonti koettiin positiiviseksi asiaksi ensinnäkin sen 

vuoksi, että itsenäinen toimiminen anonyymisti madaltaa palveluun osallistumisen 

henkistä kynnystä, kun ei välttämättä tarvitse ottaa yhteyttä ammattilaiseen. 

Haastateltavat haluavat myös olla perillä omasta tilanteestaan ja vaikuttaa 

jokapäiväiseen hyvinvointiinsa itsepalvelun avulla. Tällaisessa tilanteessa 

haastateltavat eivät koe tarvitsevansa ammattilaisen tukea, vaan haluavat toimia 

itsenäisesti palvelussa.  

Toisaalta haastatteluissa ilmeni, että osallistujat kokevat tarvitsevansa 

palveluntarjoajan osalliseksi arvonluonnin prosessiaan, jolloin arvonluonti muuttuu 

arvon yhteisluonniksi. He kokivat esimerkiksi, että vakavammassa tilanteessa tai 

sairauden pitkittyessä itsenäinen arvonluonti – omahoito – ei ole mahdollista 

Mielenterveystalon avoimessa osiossa. Tällaisessa tilanteessa asiakas tarvitsee 

asiantuntijan tukea, sillä hän kokee saavansa tarvittavan tiedon helpommin ja 

luotettavammin menemällä lääkärin vastaanotolle. Esimerkiksi mahdollisuutta 

diagnosoida omaa terveydentilaansa vakavammassa tilanteessa ei pidetty positiivisena 
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asiana, sillä haastateltavat uskovat saavansa luotettavamman diagnoosin 

ammattilaiselta. Tällaisessa tilanteessa Mielenterveystalo voi toimia hoitoa tukevana 

palveluna, jossa asiakas käy lukemassa lisätietoa esimerkiksi diagnoosiinsa liittyen. 

Tilanteissa, joissa vastausta kysymykseen tai ongelmaan ei palvelusta löydy, 

haastateltavat toivoivat keskustelumahdollisuutta ammattilaisen kanssa, esimerkiksi 

chat-palvelun avulla. Mielenterveystalossa ei ole mahdollisuutta asiakkaiden väliseen 

vuorovaikutukseen, mutta osallistujat olisivat toivoneet mahdollisuutta keskustella 

muiden asiakkaiden kanssa anonyymisti. Arvonluonnin kollektiivinen ulottuvuus ei 

siis toteutunut Mielenterveystalossa, mutta potentiaalia asiakkaiden väliselle 

arvonluonnille on havaittavissa. Vuorovaikutteisuutta käsitellään tarkemmin 

käyttöprosessiin liittyvän arvon yhteydessä kappaleessa 5.4.9. 

5.3 Lopputulokseen liittyvä arvo ja leimautuminen Mielenterveystalossa 

Empiirisessä tutkimuksessa lopputulokseen liittyvällä arvolla pyrittiin ymmärtämään, 

mitä tai millaista Mielenterveystalon käytön kautta koettu arvo on. Palvelun käytön 

lopputulokseen liittyvää koettua arvoa ovat empiirisen tutkimuksen perusteella 

Mielenterveystalon hyödyntäminen hyvinvoinnin työkaluna, terveyspalveluun 

osallistumisen kynnyksen madaltuminen, vertaistuen saaminen, päätöksenteon tuen 

saaminen, ennakkoluulojen hälveneminen ja rahan säästö.  

5.3.1 Palvelun hyödyntäminen hyvinvoinnin työkaluna 

Koska Mielenterveystalo on sisältöpohjainen palvelu, sisällön merkitys asiakkaan 

arvonluonnissa korostui. Haastatteluissa ilmeni, että yksi suurimmista asiakkaan 

saamista hyödyistä Mielenterveystalossa on palvelun tarjoama tieto. Käyttäjät ovat 

kiinnostuneita erilaisesta sisällöstä, mutta suurin osa haastatelluista koki asiapitoisen 

sisällön olevan tärkein palvelusta saatu hyöty. Myös päiväkirjavastausten perusteella 

suurin palvelusta saatu hyöty on palvelun tarjoama asiapitoinen sisältö. 

Mielenkiintoiseksi koettiin erityisesti tieto ja neuvot, jotka liittyvät omaan terveyteen 

ja hyvinvointiin. Haastateltavat kokivat saavansa arvoa erityisesti konkreettisista 

ohjeista ja neuvoista, joita he voivat hyödyntää oman hyvinvointinsa ylläpitämisessä. 

Osa haastatelluista oli jo ennen haastattelua hyödyntänyt palvelun tarjoamia neuvoja, 

esimerkiksi vaihtanut puhelimensa taustakuvaksi luontoaiheisen kuvan tai tehnyt 
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mielikuvaharjoituksia kävelylenkin aikana. Osalle haastateltavista tieto ylipäätään 

Mielenterveystalon olemassa olosta loi positiivista arvoa. Osallistujat kertoivat tällä 

tiedolla olevan hyötyä tulevaisuudessa, kun he tietävät, että Mielenterveystalosta 

löytyy hyödyllistä tietoa. 

”No, tuota, lukemalla tietoa, ja sit tietysti miun mielestä ainakin kaikki elämäntavat, 

mitkä vaikuttaa mielenterveyteen, niin niistä on hyvä tietää, esim. kaikki ruokavalio, 

liikunta ja tämmönen, kuitenkin vaikuttaa kaikkiin, moneen mielenterveydelliseen 

häiriöön niin paljon, että, ku jos tietää, että miten ne hoitaa oikein, että liikkuu, ja mitä 

kannattaa syyä, ja mitä ei kannata syyä, ja miten kannattaa syyä ja miten usein ja niin 

poispäin, niin tietää ne, niin sitten sen kautta voi, et ku saa sitä tietoo niin sen kautta 

voi sit parantaa sitä, omaa hyvinvointia ja mielenterveyttä.” (Mies, 20 vuotta) 

”Luin myös pikaisesti tuon terapian taustateorian, mikä on hyödyllinen niillekkin 

ihmisille, joilla ei sinäänsä mitään virallista masennusta ole. Usein tulee itsellekin 

ahdistavia, epämiellyttäviä tai stressaavia tilanteita ihan päivittäisessä arjessa, mutta 

tuon kautta voi miettiä, mistä se tilanne johtuu (eli lähtökohtaisesti sulla on semmonen 

negatiivinen ajatusmalli kyseisestä tilanteesta). Tuommosta kognitiivista luuppia voi 

soveltaa hyvin omaankin elämään meittimällä, miksi asenne johonkin asiaan on jo 

lähtökohtaisesti negatiivinen.” (Nainen, 25 vuotta, päiväkirja) 

Haastatellut uskoivat hyötyvänsä palvelun tarjoamasta tiedosta myös silloin, jos he 

jossain vaiheessa elämäänsä kohtaisivat jonkin mielenterveyteen liittyvän häiriön tai 

ongelman. Haastatellut kokivat, että palvelusta voisi saada apua esimerkiksi 

unettomuuden hoitoon.  Osa haastatelluista kertoi, että olisi aiemmassa 

elämänvaiheessa varmasti hyötynyt palvelun tarjoamista neuvoista ja vinkeistä, jos 

olisi tiennyt palvelun olemassa olosta.  

”Omahoito -ohjelma -osiosta löytyi jälleen hyvin kattavasti erilaisiin ongelmiin liittyen 

omahoito -ohjeita. Jos olisin aikaisemmin elämässäni tiennyt tästä sivustosta, tästä olisi 

luultavasti ollut minulle apua esimerkiksi unettomuuden ja uniongelmien hoidossa.” 

(Nainen, 24 vuotta, päiväkirja) 

Kaikki haastateltavat kokivat, että palvelussa on hyvää tietoa ja ohjeita, mutta osa 

haastatelluista olisi toivonut palveluun vielä syvällisempää tietoa sairauksiin tai 

oireisiin liittyen, ja syvällisempää ja konkreettisempaa neuvontaa ja ohjeita. Tieto 

koettiin joidenkin aiheiden osalta siis liian yleisluontoiseksi. Lisäksi, palvelun koettiin 

liian aikaisin ohjaavan asiakkaan ottamaan tarvittaessa yhteyttä mielenterveyden 

ammattilaiseen – haastateltavat olisivat mieluummin ottaneet neuvoja vastaan 

palvelun kautta syvällisemmän tiedon ja ohjeistuksen kautta, sillä eivät kokeneet 

tarvitsevansa apua tällä hetkellä.  
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”Mutta ehkä tossa, jos vertaa vaikka tota seksuaalisuuden omahoito-ohjelmaa ja tuota 

parisuhteen, ni toi seksuaalisuuden omahoito-ohjelma oli mun mielestä jotenki 

semmonen tosi yleisluontonen, ja että siinä ei ehkä sitte, no ehkä se on semmonen aiheki 

että ei siinä ehkä pysty auttamaan suoraan tollasella omahoito-ohjelmalla, jotain tiettyä 

ihmistä, että, ehkä sitte oikeesti pitäs mennä jonku kaa juttelemaan ennemmin, mutta 

siinä, mun mielestä siinä ei hirveesti ees sitte ohjattu niinku, jonneki terapiaan tai 

jonnenki, että sit taas tossa parisuhteen omahoito-ohjelmassa ni, siinä oli ehkä 

paremmin niitä vinkkejäki ja, mutta sitte siinä kuitenki niinku sanottiin semmosia, että 

missä vaiheessa ois ehkä hyvä hakeutua oikeesti jonneki, niinku juttelemaan 

ammattilaisen kanssa” (Nainen, 24 vuotta) 

Vaikka Mielenterveystalossa on jo monipuolista tietoa erilaisille kohderyhmille, 

haastateltavat toivoivat sivustolle lisää tietoa läheisten terveydestä ja hyvinvoinnista, 

ja vinkkejä siitä, miten läheisiä voisi auttaa, mikäli heillä olisi jokin mielenterveyttä 

koskeva ongelma.  Läheisten terveyteen liittyvän tiedon lisäksi käyttäjät arvostaisivat 

palvelussa aiheeseen liittyvien ajankohtaisten uutisten julkaisemista. 

”Enemmän tietoa siitä mitä voi tehdä jos epäilee läheiselle häiriöitä / miten voi auttaa 

läheistä. tätä tietoa voi olla sivulla jossain mutta voisi olla helpommin löydettävissä 

etusivulla esim.” (Nainen, 23 vuotta, päiväkirja) 

”Tuli mieleen muuten semmonen, että olikohan täällä semmonen uutis, siellä nuorten 

puolella oli semmonen uutiset-juttu. Ajankohtaista. Että siis kyllähän se aina vaikuttaa, 

että, niin tota, monestihan tänne saa ihmisiä kun kerrotaan ajankohtaisista uutisista, 

mitä tässä aikuisten puolella ei oo, nuorten puolella on. Koska nää, mä kävin itse 

asiassa äsken kattoo tätä nuorten puolta kans, ni mää menin kans taas tänne näin, että 

lukemaan näistä että ihmisiä kiinnostaa kuitenki sitte ne ajankohtaset aiheet kans että, 

en tiiä miksei oo sitten, tai onkoha, voihan täällä tietenki olla, mutta en oo..” (Nainen, 

25 vuotta) 

Tiedon lisäksi Mielenterveystalon tarjoamat harjoitteet ovat tärkein hyöty, jonka 

haastateltavat kokivat saavansa palvelusta. Heidän mielestään erilaiset harjoitukset 

olivat hyviä. Käyttäjät kokivat hyötyvänsä sekä mielikuvaharjoituksista että käytännön 

harjoituksista. Harjoitukset toimivat asiakkaan työkaluna oman hyvinvoinnin 

ylläpitämisessä. Haastateltavat kokivat arvokkaana, että heillä on harjoitusten avulla 

mahdollisuus ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja kehittää itseään. 

Haastateltavat olivat yllättyneitä siitä, kuinka hyviä harjoitukset olivat. Erityisesti 

uniongelmiin liittyvät tehtävät ja virtuaalinen metsäkävely koettiin sellaiseksi, joita 

voisi hyödyntää omassa arjessa.  

”Sitten pisti silmään tuo mene metsään virtuaalisesti, että mitä se tarkoittaa? 

Olin eka että mitä hittoo ei tää voi toimia, mutta katsoin kuitenkin kokonaan 



46 

tuon Hyvän mielen metsäkävely — kevät, ja se oli ihan kiva jopa. Keskityin 

oikeesti kattomaan sen kokonaan, ja ei se ainakaan mitenkään ahdistunut ollu, 

ennemminki semmonen positiivista energiaa tuova. Tähän on nyt hyvä lopettaa, 

niin voi mennä nukkumaan hyvillä mielin” (Nainen, 25 vuotta) 

”Ehkä niinku, no tällä hetkellä herätti kyllä semmosia tavallaan, heräs 

semmonen niinku, semmonen mielenkiinto myös niinku, et miten vois huolehtia 

ittestä myös tavallaan tämmösten sivujen kautta ja voi käyttää semmosena 

omana työkaluna --” (Nainen, 25 vuotta) 

Mielenterveystalo on siis asiakkaalle mielen hyvinvoinnin työkalu, jonka tarjoamasta 

tiedosta ja harjoitteista he kokivat saavansa eniten hyötyä. Tieto ja harjoitukset ovat 

asiakkaalle utilitaristista, instrumentaalista hyötyä, sillä ne ovat väline oman tai 

läheisten hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Tieto itsessään on myös positiivista arvoa 

asiakkaalle, joten se on myös episteemistä arvoa. Sellaisessa tilanteessa, jossa 

asiakkaalla on jo hoitosuhde muualla, palvelusta saadaan utilitaristista arvoa 

hyödyntämällä sitä hoitoa tukevana työkaluna. Asiakas kokee haastattelujen 

perusteella arvokkaaksi sen, että palvelun avulla voi etsiä lisätietoa lääkärin 

vastaanotolla saamastaan diagnoosista. Toisaalta asiakas kokee positiiviseksi, että hän 

voi myös hyödyntää Mielenterveystalossa tekemiensä testien tuloksia lääkärin 

vastaanotolla. 

”--sit toisaalta, se itellä toimii ihan kätevästi sillai joissain kohti se, että ku oli tehny ite 

testei esimerkiks, niin sit pysty hoitosuhteessaan niinkö sanoo niist joistain paikoista, et 

hei, että, et tein just vähän aikaa sitte ton ja ton testin, et siit tuli nyt tän ja tän verran, 

ja niinku, tälleen niin kyl se toisaalta niinkö herätti jotkut kohat täs sivustos niin myös 

silleen ajatuksiiki ja niinkö että, et ihan omissa hoitojutissaan ajattelee enemmänki, että 

mitä kannattais tehdä ja miten.” (Nainen, 28 vuotta) 

5.3.2 Palveluun osallistumisen kynnyksen madaltuminen 

Mielenterveystalo koettiin aineiston perusteella ensimmäisen käyttökerran jälkeen 

helposti lähestyttäväksi, matalan kynnyksen palveluksi. Matala kynnys osallistua 

palveluun on positiivista, hedonistista arvoa asiakkaalle, sillä hoitoon hakeutumiselle 

tai avun pyytämiselle on usein hyvinkin korkea henkinen kynnys, kun on kyse mielen 

hyvinvointiin liittyvistä asioista. Mielenterveystalon kohdalla osallistumisen kynnystä 

madaltaa esimerkiksi mahdollisuus pysyä anonyyminä sekä selvittää mahdollinen 

ongelma aluksi omatoimisesti ilman ammattilaisen apua. Kuten kappaleessa 5.2 
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todettiin, haastateltavat etsivät tietoa ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa tai lievissä 

tapauksissa mieluiten itsenäisesti. 

”Itsepalvelu on tietysti aluks, jos ei oo niin vakava asia, että, ei nyt tietysti suomalainen 

mies kovin helposti lähe lääkäriin minkään mielenterveyden takia, että, tai silleen, 

jonkun lievän jutun takia, jos ei oo oikeesti joku syvä masennus, pitkäaikanen masennus, 

tai joku semmonen, johon tarvii oikeesti apua, niin totta kai tommonen omahoitopalvelu 

tai tommonen on parempi, tai hyvä.” (Mies, 20 vuotta) 

Toisaalta haastateltavat kokivat, että henkilökohtaisen tilanteen ollessa vakavampi, 

Mielenterveystalo ei tarjoa riittävän henkilökohtaista apua, eikä näin voi täysin korvata 

perinteistä lääkäripalvelua. He toivoivatkin palveluun mahdollisuutta keskustella 

ammattilaisen kanssa anonyyminä, esimerkiksi chat-palvelun avulla. Avun tai neuvon 

pyytämisen kynnys olisi ensimmäisellä kerralla matalampi virtuaalisesti, kuin 

esimerkiksi soittamalla terveyskeskukseen. Anonyymiä keskustelumahdollisuutta 

virtuaalisesti toivottiin silloinkin, kun ongelma on lievä, mutta tarve keskustella 

ammattilaisen kanssa on suuri.   

” No sitä mie mietin, että oisko tähän mahollista saaha vaikka joku semmonen chatti 

tai keskustelupalsta -- Olihan siellä ne tiedot, että oman alueen päivystyksiin ja 

tämmösiin, mutta sitte, miettii, että jos joillaki ihmisillä on joku kynnys lähtee sinne 

lääkääriin, että voisko olla vielä joku suorempi väylä tätä kautta.” (Nainen, 23 vuotta) 

”Nii, kyllä. Ja sitte seki tietenki, että just täällä, pakko vielä selata, että nettipalvelu on 

avoin kaikille, että se on tosi tärkeetä tavallaan, että ihmiselle tullee se, että sulla ei 

tarvii olla tietynlainen, että sää voit mennä niihin palveluihin, että se on tärkeetä 

kirjottaa just tälleen auki, että ihmiselle tullee sellanen tunne, että okei, mää voin tulla 

tänne näihin palveluihin, tai silleen, että mää oon tänne tervetullu niin sanotusti.” 

(Nainen, 25 vuotta) 

5.3.3 Vertaistuen saaminen 

Haastateltavat kokivat saavansa vertaistukea Mielenterveystalosta muiden käyttäjien 

kokemuksien kautta. Muiden käyttäjien kokemuksia on sivustolla esitetty 

tekstimuodossa ja videoina. Ammattilaisten lisäämillä videoilla palvelun käyttäjät 

kertovat omia kokemuksiaan esimerkiksi masennuksesta tai muista mielenterveyteen 

liittyvistä asioista. Haastateltavat kertoivat saavansa muiden asiakkaiden 
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kertomuksista varmuutta jatkaa palvelun käyttöä, sillä muutkin ovat siitä hyötyneet. 

Asiakkaiden kertomuksia omista kokemuksistaan toivottiin sivustolle lisää 

tulevaisuudessa.  

”Antaa itselle varmuutta, että oikeesti itsekin voi hyötyä palvelusta -> 

kannustaa jatkamaan ja käyttämään palvelua enemmän” (Nainen, 25 vuotta, 

sähköposti) 

Haastateltavat toivoivat, että Mielenterveystalossa olisi mahdollisuus keskustella 

muiden asiakkaiden kanssa myös reaaliaikaisesti, mikä olisi mahdollista esimerkiksi 

chat-palvelun tai keskustelufoorumin kautta. Näin olisi helpompaa saada vertaistukea 

silloin, kun sitä tarvitsee. Aineiston perusteella nuorilla aikuisilla on tarve jakaa 

kokemuksiaan mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista tai keskustella aiheesta 

yleisemmällä tasolla. 

”Tännekin olisi hyvä joku chatti/keskustelupalsta, jossa tuotaisiin enemmän esille 

omien kokemusten jakamista ja luoda vuorovaikutusta. (Nainen, 23 vuotta, päiväkirja) 

Vertaistuki on asiakkaalle hedonistista arvoa, siellä se vaikuttaa omiin tuntemuksiin, 

ja antaa hänelle henkistä tukea. Kokemusten jakaminen muiden asiakkaiden kesken on 

sosiaalista arvoa, jota käyttäjät olisivat palveluun toivoneet.  

5.3.4 Päätöksenteon tuen saaminen 

Mielenterveystalo toimii asiakkaan tukena tilanteessa, jossa hän etsii vahvistusta 

omiin tuntemuksiinsa, tai kaipaa rohkaisua esimerkiksi hakeakseen apua 

ammattilaiselta. Palvelussa on mahdollisuus ottaa ensin itse selvää omasta 

tilanteestaan tiedon ja erilaisten testien avulla, ja tarvittaessa hakeutua avun piiriin 

palvelussa ilmoitettujen yhteystietojen kautta.  

”Kyllä, että ihminen voi analysoida sitä, että tarviiko hän mielenterveyspalveluita, että 

jos se, tuo toteaa, että kyllä nää oot siinä jamassa ni, että tarjoaa sitä, että nyt meet 

sinne hoitoon, ja sitte se kynnys, kynnystä vaan madaltaa, että se ei jää kotiin.” (Mies, 

25 vuotta) 

Haastattelujen perusteella Mielenterveystalo ei kuitenkaan rohkaise asiakasta riittävän 

painokkaasti hakeutumaan hoitoon, vaikka tilanne sitä vaatisikin. Palvelussa 
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oirenavigaattori esimerkiksi kertoo, jos asiakkaan tekemän testin perusteella asiakkaan 

tilanne vaatisi akuuttia hoitoa, mutta palvelussa ei kuitenkaan tarpeeksi painoteta, että 

tilanne todella vaatii hoitoa, ja millä konkreettisilla keinoilla apua tulisi hakea ja mistä. 

Painokkaampi kehotus hoitoon hakeutumisesta ja konkreettiset neuvot koettiin 

tärkeiksi, koska hoitoon hakeutuminen ei aina ole helppoa ja yksikertaista, etenkin 

sellaisessa tilanteessa, jos asiakas on ensimmäistä kertaa hoidon tarpeessa. 

Ensimmäistä kertaa mielenterveyteen liittyviä ongelmia kohdatessa hoitoon 

hakeutumisen kynnys voi olla hyvinkin suuri. Tällaisessa tilanteessa asiakas toivoisi 

konkreettista ja painokkaampaa rohkaisua avun hakemiseen. Haastateltavat ehdottivat, 

että konkreettisempaa rohkaisua asiakkaalle voisi antaa esimerkiksi chat-palvelun 

avulla. Chat-palvelu voisi automaattisesti avautua asiakkaan tehtyä esimerkiksi 

oirenavigaattori-testin, jos oirenavigaattori ilmoittaa, että tilanne on akuutti ja vaatii 

hoitoa. Tällaisessa tilanteessa terveydenhuollon ammattilainen voisi kysyä asiakkaalta 

heti lisätietoja ja antaa neuvoja jatkotoimenpiteitä varten. Haastateltavat kokivat, että 

esimerkiksi siten päätös hoitoon hakeutumisesta olisi helpompi.  

”- - mutta sit joskus itelle tuli vähän semmonen olo mieleen siitä, ku siinä oli esimerkiks 

justiinsa tää että, et pysty kattoo näitä että, että se anto tavallaan tää 

oirenavigaattorijuttu justiinsa sulle tän, että vähän niinkö asteikolla, et kuinka paha 

tilanne on tai näin, niin sit siinä mun mielestä on vähän hassu se, että kun sit se jossain 

kohti esimerkiks saattaa sanoa sulle, että tää on niinkö päivystyksellinen tilanne tai 

näin, mut sit siihen mun mielestä voitais ehkä enemmän painottaa sitä, että oikeesti 

sellases tilanteessa sun täytis tehdä jotain, varsinki jos on kyseessä ihminen, jolla ei oo 

mitään hoitosuhdetta, ku sit siin vaan lähinnä sanottiin, että hakeudu hoitoon, vähän 

silleen, että ei se nyt ehkä kaikille oo niin yksinkertasta, et siihen ois ehkä ite toivonu, 

et ois tullu jotenki vähä, isommalla joku juttu sitte, että ”soita tyyliin tänne tai tänne”.” 

(Nainen, 28 vuotta) 

Päätöksenteon tuki on asiakkaan kokemaa hedonistista, emotionaalista arvoa, sillä 

palvelusta saatu rohkaisu antaa asiakkaalle henkistä tukea.  

5.3.5 Ennakkoluulojen hälveneminen 

Haastateltavat kertoivat, että Mielenterveystalossa vierailu on auttanut hälventämään 

heidän ennakkoluulojaan mielenterveyteen liittyen. Muiden asiakkaiden kokemuksia 

lukemalla ennakkoluulot esimerkiksi ihmisiä kohtaan, joilla on jokin mielenterveyteen 

liittyvä ongelma, vähentyivät. Haastateltavat kertoivat nyt myös ymmärtävän 
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paremmin, mistä mielen hyvinvoinnissa tai siihen liittyvissä ongelmissa on kyse. 

Palvelu auttoi myös hälventämään hoitoon hakeutumiseen liittyvää negatiivista 

leimaa. Palvelussa kehotettiin hakemaan apua lievissäkin tilanteissa, joissa ihmiset 

usein ajattelevat, että syy hakea apua ei ole riittävä.  

”Mut se oli kyllä hyvä, ku siellä oli niitä henkilöitä, jotka oli oikeestikin sairastunu, ja ne 

kerto niitä omia tarinoita, niin semmoset on aina mielenkiintosia. -- ehkä sen takia, et sit 

saa sellasen kuvan, et mitä toiset on oikeesti eläny ja minkälaista se on heille ollu, ja 

miten ne kokee sen asian. -- ehkä vähän semmosta lisätietoa, ehkä vähän niin kun 

avartuu, tai niinkun, näkemyksiä.-- ite on aina ajatellu, että jotkut skitsofreenikot, että ne 

on aina jossain hoitolaitoksessa, et ei pysty elämään normaalisti, että ehkä tuo avas 

vähän semmosta, että pystyy myös, jos vaan hoitaa ajoissa ja oikeella tavalla, elämään 

ihan hyvää elämää.” (Nainen, 25 vuotta) 

”No, lähinnä tieto, sitte, joilleki se varmaan vois vahvistaa omia tuntemuksiaan, tai 

poistaa joitakin ennakkoluuloja, tai auttaa ymmärtämään muita,--” (Mies, 29 vuotta) 

Myös alussa mainitut negatiiviset ennakkoluulot palvelua kohtaan hälvenivät, kun 

haastateltavat tutustuivat palveluun paremmin. Kuten empiirisen osion alussa 

mainittiin, palvelun nimi koettiin harhaanjohtavaksi ja negatiiviseksi. Haastateltavat 

kertoivat, että Mielenterveystalosta jäi kuitenkin positiivinen kuva, sillä palvelun 

sisältö on pääosin positiivista, vaikka synkkiäkin aiheita sieltä löytyy. Mielen 

hyvinvointia lähestytään palvelussa positiivisesta näkökulmasta, mikä yllätti lähes 

jokaisen haastateltavan. Käyttäjät olivatkin positiivisesti yllättyneitä siitä, että 

palvelussa on paljon myös ennaltaehkäisevää tietoa mielenterveydestä sekä 

monipuolista tietoa jokaiselle päivittäiseen hyvinvointiin liittyen. Ennakkoluulojen 

hälveneminen on positiivista hedonistista koettua arvoa, sillä se liittyy asiakkaan 

mielessä tapahtuvaan arvonluontiin. 

5.3.6 Rahan säästö 

Haastatteluissa kysyttiin, mitä mieltä haastateltava on digitaalisesta 

mielenterveyspalvelusta verrattuna perinteisiin terveyskeskus- ja lääkäripalveluihin. 

Esille nousi Mielenterveystalon käytön kautta saatava taloudellinen hyöty, sillä 

palvelu on ilmainen. Toisaalta ilmeni, että jos digitaalinen palvelu ja 

lääkärinvastaanotto olisivat molemmat ilmaisia, haastateltava saattaisi valita 

lääkärinvastaanoton, koska kokee siellä saavansa nopeasti apua. Toisaalta 

haastateltava pitää Mielenterveystaloa hyvänä ensivaiheen palveluna.  
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”No, mun mielestä se on ainaki niinku hyvä ensivaihe niinku, että, ja silläki voi 

olla jo paljo apua niinku niihin ongelmiin, että jos ne ongelmat ei ehkä oo vielä 

niin suuria, niin, voi olla kyllä hyvinki apua tosta ja, ja se on kuitenki ilmanen. 

Että niinku tosta eilen katoin niin se, vaikka se pariterapia maksais 130e/tunti 

niin, tai puoltoista tuntii, ni on se aika suolanen hinta sitte, monelle. -- Että 

täältä jos pystyy ilmatteeks sitte saamaan apua ni, onhan se tosi hyvä, juttu.” 

(Nainen, 24 vuotta) 

Ilmainen palvelu tuo asiakkaalle konkreettista utilitaristista taloudellista hyötyä, kun 

asiakas säästää rahaa käyttämällä digitaalista palvelua. Lopputulokseen liittyvät 

arvoulottuvuudet on esitetty taulukossa 2. Leimautumisen ilmeneminen on 

havainnollistettu kursiivilla. 

Taulukko 2. Lopputulokseen liittyvät arvoulottuvuudet ja leimautuminen Mielenterveystalossa. 

Utilitaristinen arvo Episteeminen arvo Hedonistinen arvo 

Utilitaristinen/ 

Taloudellinen 

arvo 

Palvelun 

hyödyntäminen 

hyvinvoinnin työkaluna 

 

 

 

 

 

 

Tieto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palveluun osallistumisen 

kynnyksen madaltuminen 

 

Vertaistuen saaminen 

Päätöksenteon tuen saaminen 

Ennakkoluulojen 

hälveneminen 

Rahan säästö 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Käyttöprosessiin liittyvä arvo ja leimautuminen Mielenterveystalossa 

Haastatteluissa ja päiväkirjassa haastateltavia pyydettiin kuvailemaan kokemuksiaan 

Mielenterveystalon käytöstä. Heitä pyydettiin kertomaan, millaiset ominaisuudet 

Mielenterveystalossa vaikuttivat käyttöprosessin aikana positiivisesti heidän 

kokemaansa arvoon, ja millaiset ominaisuudet olivat negatiivisia. Lisäksi, 

haastateltavia pyydettiin kertomaan, mitä he jäivät palvelussa kaipaamaan, ja miten he 
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kehittäisivät palvelua. Käyttöprosessiin liittyvällä arvolla pyrittiin siis selvittämään, 

mitkä arvotekijät vaikuttavat asiakkaan kokemaan arvoon palvelun käyttöprosessin 

yhteydessä, eli miten palveluprosessin pitäisi olla toimitettu asiakkaalle. 

Mielenterveystalon käyttöprosessiin liittyviä, koettuun arvoon vaikuttavia tekijöitä 

ovat palvelun helppokäyttöisyys, toimivuus, asiakkaan aktiivisuus, visuaalisuus, 

luotettavuus, anonyymiys ja sisältö. Lisäksi, palvelun toivottiin olevan personoidumpi, 

ja palvelun käyttöprosessiin jäätiin kaipaamaan vuorovaikutteisuutta sekä asiakkaiden 

kesken (C2C) että asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä (B2C).  

5.4.1 Helppokäyttöisyys 

Helppokäyttöisyyteen vaikuttaa haastattelujen perusteella verkkosivun rakenne. 

Verkkosivun rakenteen koettiin pääosin vaikuttavan positiivisesti koettuun arvoon. 

Sivuston koettiin olevan selkeä, riittävän yksinkertainen ja helppokäyttöinen. 

Verkkosivun rakennetta pidetään tärkeänä tekijänä, koska käyttäjän tavoitteena on 

löytää etsimänsä tieto mahdollisimman nopeasti, ja sivuston selkeä rakenne, 

johdonmukaisuus ja helppokäyttöisyys edistävät tiedon tai oikean palvelun nopeaa 

löytämistä.  

”Kyllä jotenki tommonen selkeys ja sujuvuus siinä käyttämisessä, että esim. nuo kaikki 

polut toimii helposti pystyy siirtymään eri paikkaan ja huomaa, että missä paikkaa on, 

että semmonen on ehkä tärkeintä, jos miettii digitaalista palvelua, että se on kuitenki 

helppo käyttää, ettei tarvii ihan hulluna miettii, että mistä meen, mitä kautta, jotenki 

semmonen.” (Nainen, 23 vuotta) 

Verkkosivun rakenteen koettiin osittain vaikuttavan myös negatiivisesti koettuun 

arvoon. Vaikka palvelu oli haastateltavien mielestä pääosin helppokäyttöinen, 

palvelun rakenne koettiin ajoittain sekavaksi ja epäjohdonmukaiseksi. 

Epäjohdonmukaisuutta palvelussa aiheutti esimerkiksi se, että samat asiat toistuivat eri 

ala- ja pääotsikoiden alla, tai kahdesta erinimisestä otsikosta klikkaamalla päätyikin 

samaan paikkaan. Toisaalta palvelun osioita on jäsennelty siten, että yhdelle sivulle 

pääsee klikkaamalla sekä erilaisia kuvakkeita että tekstimuotoisia linkkejä. Tällainen 

jäsennys aiheutti käyttäjissä hämmennystä. Haastateltavat toivoivatkin palveluun 

selkeämpää otsikointia ja tiedon jaottelua vielä selkeämmäksi. Etusivulle toivottiin 
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esimerkiksi monipuolisempaa navigointipalkkia, josta voi suoraan siirtyä haluamaansa 

osioon. Tilanteessa, jossa haastateltava halusi nopeasti löytää tarvittavan tiedon tai 

saada yleisen kuvan palvelun sisällöstä, monipuolista ja kattavaa navigointipalkkia 

pidettiin käytännöllisempänä vaihtoehtona, kuin visuaalisesti hienoja kuvakkeita. 

”Kyllä sitä nyt silleen löyty, mutta vois löytyy helpomminkin, että jos ei ois näin sekava, 

niin, mutta tietysti mie ku selaan näitä niin nopeesti, niin kyllä sitä nyt sitten löytyy, 

mutta vois kyllä olla johdonmukaisempi tämä palvelu.-- et ku siellä jotenkin niin 

hirveesti niitä osioita, ja sit joissain osioissa tuntu, en oo nyt ihan varma, mutta ainaki 

minusta tuntu, että on samoja tekstejä vähä, tai silleen, samoja alaosioita, mitä toisessa 

pääosiossa on, niin sit siellä oli sitä samaa tietoo, että vähän jotenkin sekava tää sivu 

kokonaisuudessaan ehkä.” (Mies, 20 vuotta) 

”Kehityskohtia: Miksei Mielenterveystalon etusivulla ole samaa navigointia 

yläpalkissa kuin mitä muilla sivuilla? (= Hae neuvoa ja apua, tietoa mielenterveydestä 

jne) Ne tulee vasta näkyviin sitten ku on klikannu esimerkiks sinne aikuisten paikkaan. 

Myös miksei facebook-linkkiä ole etusivulla?” (Nainen, 25 vuotta, päiväkirja) 

Haastattelujen ja päiväkirjamerkintöjen perusteella verkkosivun rakenne on yksi 

tärkeimmistä käyttöprosessin aikana koettuun arvoon vaikuttavista tekijöistä. Palvelun 

helppokäyttöisyys vaikuttaa asiakkaan kokemaan utilitaristiseen arvoon, koska sillä on 

vaikutusta siihen, kuinka nopeasti käyttäjä saavuttaa tavoitteensa – tiedon löytämisen 

nopeasti. 

5.4.2 Toimivuus 

Mielenterveystalo koettiin ajoittaisesta epäjohdonmukaisuudesta huolimatta 

toimivaksi.  Käyttäjät eivät kohdanneet tilannetta, jossa palvelu olisi ollut hidas tai 

lakannut toimimasta. Palvelun toimivuus on käyttäjälle tärkeää, sillä 

toimintakatkokset tai esimerkiksi ylimääräisten laajennusten lataaminen voi vaikuttaa 

negatiivisesti asiakkaan motivaatioon käyttää palvelua. Toimivuus on näin ollen 

perusedellytys arvonluonnille Mielenterveystalossa. Toimivuus vaikuttaa 

positiivisesti asiakkaan kokemaan utilitaristiseen arvoon, sillä toimivuuden ansiosta 

palvelun käyttäminen on sujuvampaa ja nopeampaa, ja asiakas löytää tarvitsemansa 

tiedot mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti. 
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”On se tosi tärkeetä, koska sitte jos tulee semmonen mieleen tollasis jutuis, että heitän 

tietokoneen parvekkeelta alas, nii ei se nyt ihan hirveesti palvele ketään, et kyllä 

tollasissa mun mielestä pitää olla niinku mahdollisimman yksinkertanen ja niinku 

helppo, sillai, että, käyttää, ja justiinsa esimerkiks tossaki oli mun mielestä se hyvä, että 

kun sä teit esimerkiks jotain niit testei, niin se ei lukinnu sitä, että jos sä vastasit johonki, 

jos sä vahingossa täppäsitki johonki väärin, niin sä pystyit vielä vaihtaa sen, eikä sitte 

ollu silleen, ”no hei sori painoitpa nyt tätä ni etpä voi enää tehdä mitään”. Niin oli siin, 

on se mun mielestä tosi tärkeetä, että mitä yksinkertasempi ja helpompi se on, ja mitä 

nopeempi se on, niin kyllä se tuo semmost tietynlaista luotettavuutta.” (Nainen, 28 

vuotta) 

Mielenterveystalossa koettuun arvoon vaikuttaa positiivisesti palvelun 

responsiivisuus. Kun palvelun mobiiliversio on toimiva, on sitä mahdollista käyttää 

missä vain ja milloin vain, mikä on tärkeää asiakkaalle. Osa käyttäjistä kertoi 

käyttäneensä palvelua pääasiassa joko älypuhelimella tai tabletilla, ja ilahtuneensa 

siitä, että palvelusta on saatavilla toimiva ja selkeä mobiiliversio.  

”--olipas tällä palvelulla hyvin toimiva mobiiliversio. Mobiiliversio oli todella selkeä 

ja sitä oli miellyttävä käyttää. Siellä pääsi helposti liikkumaan ja se oli sopivan 

yksinkertainen mobiiliversioksi” (Nainen, 24 vuotta, päiväkirja) 

5.4.3 Personointi 

Kerätystä aineistosta ilmeni, että haastateltavat olisivat toivoneet Mielenterveystalon 

olevan personoidumpi. Haastattelujen perusteella Mielenterveystalo tarjoaa 

monipuolista tietoa eri kohderyhmille, mutta toisaalta palvelu ei ole tarpeeksi 

personoitu, jotta se motivoisi käyttäjää osallistumaan siihen pitkäjaksoisesti. 

Palveluun toivottiin esimerkiksi syvällisempää tietoa ja mahdollisuutta omien tietojen 

tallentamiseen ja seuraamiseen. Haastateltavat kokivat palvelun tarjoamat harjoitukset 

ja testit toimiviksi, mutta koska omia tietoja ja testien tuloksia ei ole mahdollista 

tallentaa, tiedot jäävät irrallisiksi, eikä niitä voi hyödyntää pitkällä aikavälillä. 

Toisaalta käyttäjät eivät oletakaan, että digitaalinen mielenterveyspalvelu voisi tarjota 

yhtä persoonallista palvelua, kuin perinteiset lääkäripalvelut.  

”Sen pitäs olla ehkä jotenki silleen syvällisempi, tai enemmän niinkö, justiinsa 

syvemmälle menevä, jotta se palvelis mua täs vaiheessa.-- se ois ihan kätevää, että siinä 

avoimeski osiossa ois, niin sitte siihenki pystyis, et esimerkiks, et jos sä oot tehny vaikka 

jonku testin niin, laittaa tyyliin jotain kommentteja silleen, no että, miks vaikka tällä 

kertaa justiinsa vastasit näin ja näin niihin juttuihin, koska muuten se jää tosi sillai 

irralliseks, ja ku kuiteski noissaki on justiinsa se, että noiski kuitenki ku vastaanotollaki 
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ku sä teet jotain tollasii testei, niin melkeinpä aina ne käydään läpi sitte jonkun 

asiantuntijan kanssa siinä, niin sit siinä on välillä just vähä se, niiinkö riski, että jos 

ihmiset ite liikaa diagnosoi itteään tolleen netissä, ja sitte ne jättää sen ilmaan, niin, sit 

siinä voi tulla vaikka mitä harha-askeleita.” (Nainen, 28 vuotta) 

Personointia toivottiin myös palvelussa navigointiin. Vaikka Mielenterveystalo onkin 

verkkopalvelu, käyttäjät toivovat, että palvelussa ohjattaisiin asiakasta hänen omien 

tarpeidensa mukaan oikeisiin palveluihin sekä digitaalisen palvelun sisällä että 

tarvittaessa ulkopuolisiin palveluihin. Tärkeää on, että jo heti Mielenterveystalon 

etusivulle saavuttaessa palvelussa olisi helppo ohjautua sellaisiin osioihin, jotka 

vastaavat omiin sen hetkisiin tarpeisiin. Palvelun etusivulla on mahdollisuus valita 

polkunsa neljän isomman kategorian välillä: ”Aikuiset”, ”Nuoret”, ”Lapset” ja 

”Nettiterapiat”. Etusivun alaosasta voi lisäksi siirtyä suoraan ammattilaisten osioon tai 

lukea lyhyesti lisätietoja tarjolla olevista palveluista. Mielenterveystaloon on 

mahdollista tutustua myös etusivulla olevan esittelyvideon avulla. Koska palvelussa 

on paljon tietoa useista eri mielenterveyteen liittyvistä aiheista, osa käyttäjistä toivoisi 

vielä tarkempaa ohjausta etusivulta alkaen, jotta itselle sopivat tiedot löytyisivät 

mahdollisimman nopeasti. Tällainen ohjaus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi etusivulla 

esitettävän kyselyn avulla, jonka jälkeen palvelu ohjaisi asiakkaan vastausten 

perusteella oikeaan osioon.  

”Joo, ja sit mää mietin semmosta, et voisko olla vaikka joku vähä semmonen testi tai 

joku semmonen, että jos kysyttäs tavallaan sen, joka tullee siihen nettisivulle, kysyttäs 

vähän taustaa, että millasta sulla on, ja sitte se tavallaan niinku ohjais, että nämä ja 

nämä palvelut vois tavallaan auttaa sinun tilanteessasi, nii seki jo vähän tavallaan 

niinku, ossais ihminen ehkä sitte aatella, että okei, nämä vois olla näitä juttuja täällä, 

vaikka esimerkiks tämä netti, vaikka täällä on tämmöset niinku, paniikkihäiriö tai 

pakko-oire niin täällä, et no, ootko kokeillu näitä, et ohjattais tavallaan oikeisiin 

palveluihin, et ihmisen ei tartteis ite hakea sitä tietoa ja sitä apua, vaan ois enemmän 

semmosta netin kautta semmosta ohjautuvaisuutta.” (Nainen, 25 vuotta) 

Henkilökohtaisempaa ohjausta voisi järjestää myös esimerkiksi online-chat palvelun 

avulla, esimerkiksi asiakkaan saadessa oirenavigaattorista tuloksen, jonka perusteella 

olisi hyvä hakeutua avun piiriin, voisi chat-palvelu avautua automaattisesti, jolloin 

asiakkaalla olisi helppo saada välittömästi tarkempaa ja henkilökohtaisempaa ohjausta 

ja neuvontaa jatkoa varten.  
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”Mä mietin siin jossain kohtaa, et mikä siinä vois olla toisaalt sit kehitysjuttuna ihan 

hyvä, niin joku sellanen chat-toimintosysteemi. Siis joskus sillain, että tavallaan se, että 

joko niin, että, et siellä tyyliin, et jos sä saat paljo vaiks jostai testistä tai 

oirenavigaattorijutusta pisteitä, niin se aukeis tavallaan automaattisesti et sielt joku 

sanois et ”Moi, onks sul kaikki ok?” tyyliin. Tai sitten, että vois ite ottaa yhteyttä johonki 

henkilöön, et jos haluu muutaman tarkemman kysymyksen saada, et totta kai sit pitäs 

olla sellanen, että siinä, ilmotettais heti, että ”tää ei ole mitään terapeuttista 

neuvontaa”, mutta et siinä vois sitte henkilökohtasemmin vielä vähän ohjata, että mikä 

ois se oikee palvelu, mihin sitte pitäs ohjeistautuu siinä kohti.” (Nainen, 28 vuotta) 

Haastatellut eivät etsineet jokaisella palvelun käyttökerralla jotain ennalta tiedettyä 

osiota tai tietoa, mutta myös silloin ohjaus palvelussa koettiin tärkeäksi asiaksi. 

Tällaisessa tilanteessa palvelun toivottiin johdattavan käyttäjä osa-alueisiin, jotka 

mahdollisesti saattaisivat häntä kiinnostaa. Palvelun etusivulla olevat ”Suosittua”-

linkit koettiinkin toimiviksi tällaisessa tilanteessa.    

”No se selkeys ja johdonmukaisuus ja asiasisältö. – ettei siellä mee sitten asiat sekasin, 

ja sitte sieltä löytyy sitte sitä tietoa ja jos ei sieltä lähe ettimäänkään mittään tiettyä, ni 

se ohjais sitten johonki kokonaisuuteen. Ainaki näin, jos sieltä lähtee vaan ilman 

mittään sen kummempaa syytä tutustuu niin, ehkä siitä nyt jää kuitenki parempi 

mielikuva sitte, jos se on selkeä. Mun mielestä nuo Suosittua-linkit on hyviä, että se 

opastaa sitten, tai ehottaa jotaki mihin voi tutustua, nii löytää sitten uusia asioita.” 

(Mies, 29 vuotta) 

Palvelun personointi vaikuttaa asiakkaan kokemaan utilitaristiseen arvoon, sillä 

personoidun palvelun ansiosta asiakas löytävää tarvitsemansa tiedon tai palvelun 

nopeammin ja helpommin. Asiakkaan erilaiset tarpeet huomioon ottava palvelu 

motivoi asiakasta osallistumaan palveluun useammin, koska palvelusta koetaan 

saatavan enemmän hyötyä ja apua omaan tilanteeseen.  

5.4.4 Asiakkaan aktiivisuus 

Haastateltavat kokivat Mielenterveystalossa positiivista utilitaristista arvoa erilaisten 

testien ja aktivoivien tehtävien kautta. Asiakas kokee hyötyvänsä palvelusta enemmän 

toimimalla itse aktiivisesti, sillä siten hän kokee oppivansa helposti asioita erityisesti 

itsestään, mutta myös yleisesti mielenterveydestä. Aktiivisuus näin ollen vaikuttaa 

asiakkaan kognitioon, ja sen vuoksi utilitaristiseen arvoon. Aktiivinen toiminta on 

myös mielenkiintoisempi tapa oppia asioita, joten se voi vaikuttaa positiivisesti myös 

hedonistiseen arvoon. Osa haastateltavista koki Mielenterveystalon erottuvan muista 

digitaalisista terveyspalveluista positiivisesti toiminnallisuutensa ansiosta. 
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Mielenterveystalon testit ja harjoitukset koettiin hyviksi, mutta pelillisyyttä palveluun 

toivottiin lisää.  

”Ja sit se, että vois olla ehkä vähän sellanen aktiivisempi, nuo tieto-osiot, että ku 

kuitenki ylleensäki kaikki nettiselailu voi käyä aika tylsäks jos on pelkästään lukemista, 

tai ihan mikä vaan, jos on pelkkää lukemista, niin se on aina tylsempää, kun se, että teet 

ite jotain, niin sen takia toisaalta nuo testit ja nuo mitä siellä nyt oli kaikkee kyselyitä 

ja testejä, ne oli ihan mukavia silleen, ku ei tarvii vaan lukee. -- vois, esimerkiks jotaki 

vaikka jos miettii johonkin oireeseen tai tommoseen häiriöön, niin voihaan niistä keksii 

vaikka mitä peliä tai sarjakuvaa tai ihan mitä vaan, johon voi lisätä huumoriaki, 

miksei.” (Mies, 20 vuotta) 

”Joo, kyl se mun mielestä just se, että on jotain toiminnallista ja näin, niin kyllä se 

aktivoi sitä ihmistä ihan erilailla, ja justiinsa se, et kyllä siit saa enemmän tietoo justiin 

itelleen, ja se, että siinä on jotain sellasta, että sä ite teet siinä, niin se voi paljastaa 

susta paljon enemmän asioita, ku että sitte se, että lukee ja yrittää bongailla sieltä sitten 

niinkö yliviivaustussin kaa, et ”hei, et olisinks mää toi”. Niin on se mun mielestä ihan 

kätevä kuitenki.” (Nainen, 28 vuotta) 

Pelillisyyden kautta asiakas kokee saavansa sekä kognitiivista eli utilitaristista arvoa, 

kun pelillisyys auttaa asiakasta oppimaan asioita helpommin. Pelillisyys tuo myös 

mielenkiintoa ja hauskuutta palvelussa toimimiseen, joten sen kautta asiakas kokee 

myös hedonistista arvoa. 

5.4.5 Sisältö 

Koska suurimmaksi arvoa luovaksi tekijäksi muodostui Mielenterveystalon tarjoama 

tieto, on tiedon luonteella ja esittämistavalla suuri merkitys asiakkaan mielenkiinnon 

säilymisen kannalta. Vaikka tekstimuotoinen tieto on suurimmalle osalle asiakkaista 

tärkein, ei pelkkä tekstin lukeminen ole miellyttävää ja motivoivaa asiakkaan 

näkökulmasta. Mielenterveystalon videoita ja kuvia pidettiinkin hyvinä keinoina 

havainnollistaa asioita, sillä niiden kautta tiedon saa helpommin ja nopeammin. 

Haastateltavien mielestä videoita voisi olla nykyistä enemmänkin, jotta asiakkaan 

mielenkiinto säilyisi pidempään. Lisäksi asioita voisi havainnollistaa erilaisten 

diagrammien avulla. 

”No tuota, musta se on kyllä tosi hyvä, että siellä on niitä videoita mukana että, niistä 

sitte aina, niissä usein sitte sanottii vähä kootusti ne asiat. Ja voi sen ehkä ymmärtääkin 
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vähä eri tavalla sitte, ku siinä oikeesti joku puhuu, kun että se on kirjotetussa muodossa. 

Niin se on kyllä ihan hyvä juttu.” (Nainen, 24 vuotta) 

Haastateltavat kiinnittivät paljon huomiota myös tekstin ulkoasuun ja muotoon, sillä 

niillä koettiin olevan vaikutusta koettuun arvoon Mielenterveystalossa. Joissakin 

palvelun osioissa teksti oli haastateltavien mielestä kirjoitettu yhteen pötköön ja liian 

ammattimaista kieltä käyttäen, jolloin sitä oli vaikea lukea. Esimerkiksi unettomuuden 

omahoito-osiossa teksti koettiin jäykäksi ja jopa tylsäksi. Eläväinen ja rento 

kirjoitustyyli koetaan helpommin luettavaksi, ja sellaista tekstiä lukiessa asiakkaalle 

tulee mielikuva, että hänet on asiakkaana otettu huomioon, esimerkiksi välttämällä 

lääketieteellisten termien liian aktiivista käyttöä, tai niiden selittämättä jättämistä. 

Parisuhteen sekä seksuaalisuuden omahoito-osioissa puolestaan sisältö koettiin 

esitysasultaan mielenkiintoiseksi ja helppolukuiseksi. Teksti oli tässä osiossa eläväistä 

ja sanasto helpommin ymmärrettävää. 

”No, ainaki just se, että, no se oli just siinä unettomuusosiossa, ku se kieli oli vähä 

semmosta, että ei mun mielestä puhuttu semmosella niin sanotulla ehkä potilaan 

kielellä, että , sitä oli vähän tylsä lukee, että, noissa kahessa osiossa sit taas tossa 

parisuhteen ja seksuaalisuuden omahoito-ohjelmassa ni enemmän puhuttiin sitte 

semmosta ihmisen kieltä.” (Nainen, 24 vuotta) 

”Ja just se, että on huomioitu justiinsa näitä kaikkii sanavalintoja ja näin, mutta sit sitä 

ei myöskään oo kirjotettu sillai liian tieteellisesti tai liian sellaseks niinkö, se ei ollu 

liian sillai rautalangasta väännetty, jotta se ois tuntunu, että se ois ollu jolleki lapselle 

tarkotettu, mutta se ei myöskään ollu liian sellanen että, et hei me käytetään tässä 

sellasta lääkärikapulakieltä, jota kukaan ei ymmärrä, vaan se on oikeesti sellanen, 

niinkö kaikki tieto, mitä siellä oli, oli sellasta, että mun mielestä kaikki yli 15-vuotiaat 

ymmärtää sen sanoman, mikä siellä on.” (Nainen, 28 vuotta) 

Tutkimukseen osallistujilta kysyttiin heidän mielipidettään palvelun 

viihdyttävyydestä. Suurempi osa haastateltavista oli sitä mieltä, että 

Mielenterveystalon sisältöä voisi esittää hauskemmalla tavalla, esimerkiksi 

sarjakuvien ja huumorin avulla. Esittämällä asiat esimerkiksi huumorin keinoin voisi 

haastateltavien mielestä sekä lisätä sisällön mielenkiintoa että hälventää palveluun 

liittyvää stigmaa, ja näin ollen madaltaa palveluun osallistumisen kynnystä. 

Konkreettisena kehitysideana palveluun toivottiin esimerkiksi nauruterapiaa. 

Kaikkien haastateltavien mielestä oleellisinta on, että sisällön asiapitoisuus ja 

tieteellisyys säilyy riippumatta asian esittämistavasta. Viihdyttävyys ei siis saa viedä 

huomiota itse asiasta, sillä asiakkaan tavoitteena palvelussa on etsiä hyödyllistä tietoa.  
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”Kyl mun mielestä vois olla sillai, ja tietyl tapaa mun mielestä ehkä kannattaiski olla 

ainaki joissain kohdin, koska sit se ainaki hälventäis sitä stigmaa, mikä Suomessaki on 

vielä yhä edelleenki vähän liian iso, niin se ehkä vois tuoda enemmän auki sitä, et ei ois 

esimerkiks se häpeän leima siinä niin paljon. -- että kuhan se ei veis sitä sitte taas 

sellaselle liian komedialliselle tasolle, vaan sitte just et siin jäis kuitenki se laadukkuus 

ja niinkö, tieteellisyys niin, kuhan se ei sitä poistais, niin ois kyllä ihan hyvä.” (Nainen, 

28 vuotta) 

Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että Mielenterveystalon ei tarvitse olla viihdyttävä, 

sillä se ei sopisi palvelun kontekstiin. Heidän mielestään viihdyttävyys ja huumori 

eivät sovi arkaluontoiseen palveluun aiheiden ollessa vakavia, ja liiallinen huumorin 

käyttö voisi heikentää palvelun luotettavuutta. Riittävää on, että asioita 

havainnollistetaan kuvien ja videoiden avulla. Suurin osa haastateltavista toivoikin, 

että niitä lisättäisiin palveluun.  

”--emmää tiiä tarviiko siitä tehä mittään hirveen viihyttävää, ku se on kuitenki ku miettii 

taa sitä käyttäjää, että ei se nyt varmaan halua, se kattoo sen leffan tai jonkun, jos se 

haluaa jottain hauskaa elämään tuolta, toki voihan noita juttuja ni, kuivia juttuja saaha 

ehkä semmoseksi helpommin lähestyttävämmäksi, että jos siinä on jottain mustaa 

huumoria siitä sun mahollisesta sairaudesta, että nyt sää jouvut, valkotakkiset nappaa 

sut, nyt että ku meet sinne, emmää tiiä, että voisko se toimia, ni en tiiä, se pitäs varmaan 

testata, että, mutta, kyllähän tuo semmonen aika, tietopohjanen tai tämmönen, ehkä se 

saattaa syyä sitä asiaa sitte, sitä asiantuntevuutta.” (Mies, 25 vuotta)  

Mielenterveystalon sisällön luonteen koettiin siis osittain vahvistavan ja osittain 

heikentävän koettua arvoa. Palvelussa olevat kuvat, videot, testit ja harjoitukset olivat 

haastateltavien mielestä hyviä, arvoa tuovia ominaisuuksia. Sisällön esittämistapa 

koettiin kuitenkin ajoittain tylsäksi, mikä puolestaan vaikuttaa heikentävästi koettuun 

arvoon. Sisältä voi vaikuttaa sekä asiakkaan utilitaristiseen että hedonistista arvoon. 

Kuvat ja videot vaikuttavat utilitaristiseen, kognitiiviseen arvoon, sillä niiden avulla 

asiakas saa tarvitsemansa tiedon nopeammin. Toisaalta kuvat, videot, testit ja 

harjoitukset voivat vaikuttaa hedonistiseen arvoon, jos asiakas kokee saavansa 

mielihyvää niiden kautta. Viihdyttävyys vaikuttaa asiakkaan kokemaan hedonistiseen 

arvoon palvelun käyttöprosessin aikana. Haastateltavat kokivat saavansa arvoa myös 

silloin, kun sisältö on tyyliltään sellaista, että he kokevat olevansa huomioituja ja 

ymmärrettyjä. Tällöin sisältö vaikuttaa myös positiivisesti hedonistiseen arvoon.  
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5.4.6 Visuaalisuus 

Haastateltaville koettua hedonistista arvoa Mielenterveystalossa olivat palvelun 

visuaalisen ilmeen tuomat erilaiset mielikuvat – sekä positiiviset että negatiiviset. 

Mielenterveystalossa erityisesti värimaailma vaikuttaa pääosin positiivisesti koettuun 

arvoon, sillä haastattelujen perusteella sivuston sinivihreä värimaailma koettiin 

rauhoittavaksi ja palvelun luonteeseen sopivaksi. Käyttäjien mielestä sivuston erilaiset 

kuvat olivat myös positiivinen ja hyvän mielen tuova ominaisuus, sillä ne ovat 

sopivasti kannustavia ja positiivisia, mutta toisaalta myös neutraaleja. Haastateltavat 

kokivat tärkeäksi, että digitaalinen terveyspalvelu on visuaalinen ja miellyttää silmää. 

Jos palvelun visuaalinen ilme on toteutettu huonosti – esimerkiksi jos värimaailma on 

epäonnistunut, ja kuvat luovat mielikuvia mielenterveyteen liittyvistä stereotypioista 

– asiakas luo helposti mielessään negatiivisia mielikuvia ja ärsyyntyy. Palvelun 

onnistunut ulkoasu herättää käyttäjässä myös luottamuksen tunnetta, sillä hyvin tehty 

verkkosivu luo mielikuvan hyvästä palvelusta, ja siten käyttäjän mielenkiinto palvelun 

käyttämiseen säilyy. Mikäli palvelu ei ole visuaalisesti miellyttävä, käyttäjä saattaa 

poistua palvelusta ainoastaan sen vuoksi.  

”Mun mielestä se oli jotenki, semmonen jotenki, nuo värit ja kaikki oli jotenki semmoset 

rauhottavat, tai jotenki semmoset, en ossaa selittää, se pisti mulle silleen silmään, ja 

mun mielestä ne on myös tosi tärkeät, ku tavallaan netin kautta meet johonki palveluun, 

et se myös miellyttää sun silmää tai sillee, et tekee mieli mennä tutkimaanki niitä 

sivustoja ja näin.” (Nainen, 25 vuotta) 

”Esimerkiks, yks mikä itteä ärsyttää tosi usein, jotkut sellaset tosi stereotyyppiset 

valokuvat ja kaikki tällaset, niin se oli mun mielestä kiva, et siellä ei ollu niitä, koska 

yleensä ne on sitten joka sivustolla täysin samat. Niin sit se on jotenki tosi rasittavaa, 

et esimerkiks masennuksen puolelle niin, aina laitetaan se joku itkevä ja peiton alla 

nyyhkyttävä tyyppi niinkö, sellanen musta möykky sinne pelkästään vaan niin, mun 

mielestä se oli ihan kiva, että ne suurin osa kuvituksista mitä siellä oli, nehä oli vaan 

semmosii siluettihahmoi, ja nekään ei ollu justiinsa, niissä värimaailma mun mielestä 

on sillai hyvä, et se on semmonen neutraali, mut kuiteski sellanen kannustava, mut se ei 

myöskään oo sellanen, et ”hei täällä on jotain helvetin aurinkoja, että piristyppä siitä 

nyt ja mene vaan urheilemaan”. Mun mielestä se oli siinä ihan hyvä.” (Nainen, 28 

vuotta) 

Osa käyttäjistä kertoi palvelun ulkoasun olevan mielestään hieman kliininen, mikä loi 

käyttäjien mielessä ahdistuksen tunnetta. Mielikuvan kliinisyydestä loi erityisesti 

sivuston keskitetty asettelu sekä toistuva sinivihreä värimaailma. Ulkoasu ja 

värimaailma loi osalle haastateltavista mielikuvan sairaalasta, mikä koettiin 
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negatiiviseksi. Vakavan aiheen ollessa kyseessä, palveluun toivottiin iloisempaa 

ulkoasua.  

”Että ainut mikä häiritsi, et ehkä aika sairaalafiilis tuli siitä, ku oli niin paljon vihreetä 

väriä, muuten nyt oli ihan. -- sairaalasta tullee aina ehkä vähän ahistava fiilis, niin sitte 

välillä se alko vähän ahistamaan, ehkä vois jotain pirteetä väriä olla välillä. Ku on 

vakavaa tekstiä, tai niissä sairauksissa saatto olla, mutta ei siellä nyt muuten. Silleen 

rauhottavahan se oli, vihree väri, että periaatteessa, sairaalaa siinä ajattelin.” (Nainen, 

25 vuotta) 

Mielenterveystalon visuaalisuus tuo asiakkaalle hedonistista arvoa, sillä se herättää 

käyttäjissä erilaisia tuntemuksia ja mielikuvia. Visuaalisuus vaikuttaa koettuun 

hedonistiseen arvoon sekä positiivisesti että negatiivisesti empiirisen aineiston 

perusteella. 

5.4.7 Luotettavuus 

Haastattelujen perusteella palvelun koettu luotettavuus vaikuttaa positiivisesti 

asiakkaan arvoon. Mielenterveystalo herätti haastateltavissa luottamuksen tunnetta 

palvelun käytön aikana. Käyttäjät kokevat palvelun luotettavuuden yhtenä 

tärkeimpänä ominaisuutena digitaalisissa terveyspalveluissa. Digitaalisen 

terveyspalvelun hyödyntämisen lähtökohtana on, että palvelun tarjoama sisältö on 

luotettavaa, neutraalia ja uskottavalla tavalla esitetty. Käyttäjien lähdekriittisyydessä 

oli jonkin verran eroja, mutta pääsääntöisesti kaikki kokivat luotettavuuden yhdeksi 

tärkeimmistä tekijöistä. Lähdekriittinen käyttäjä siirtyy helposti toisen palvelun 

tarjoajan verkkosivulle, jos palvelussa ei ole osoitettu sen luotettavuutta. 

Mielenterveystalossa luotettavuutta toi erityisesti HUS:n logon esiintyminen 

sivustolla, sekä sisällössä käytetyt viralliset termistöt ja tautiluokitukset. Lisäksi 

palvelun asiallinen ulkoasu ja ammattimainen teksti herättivät haastateltavissa 

luottamuksen tunnetta. 

”Ku että sitte taas voi käyttää ihan ”masentuneisuus” tai näin, niin mun mielestä toi 

oli sinänsä tosi helposti tehty, mutta sitte myös se, että, et ku siellä oli myös käytetty 

oikeita ICT-luokituksii, eikä oltu vaan laitettu vaan silleen ympäripyöreesti kirjotettu 

sairauksista tai oireista ja näin, niin kyllä se mun mielestä toi just semmosta 

luotettavuutta, ja kyl toisaalt seki itellä vaikutti tosi paljon se, että kun näki, että se on 

HUS:n alainen sivusto, niin jos se ois ollu sellanen sivusto, et ois lukenu pelkästään 

vaan Mielenterveystalo ja sit siellä ei ois ollu mitään tietoo, et se ois ollu vaikka HUS:n, 
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niin kyllä se itellä olis heti tippunu ainaki kymmenen pistettä alaspäin siitä, että en ois 

yksinkertasesti luottanu siihen, koska en ois tienny, et kenen ylläpitämä se on, ja onks 

se tieto ja kaikki tää sitten niin hirveen laadukasta. (Nainen, 28 vuotta) 

Haastatteluissa nousi esille erilaisten terveyssivustojen laaja tarjonta ja sen myötä 

korostunut tarve lähdekriittisyydelle ja tiedon luotettavuuden varmistamiselle. Osa 

käyttäjistä kertoi lukevansa terveyteen liittyvää tietoa esimerkiksi blogeista, mutta 

koki Mielenterveystalossa positiiviseksi sen, että sieltä voi etsiä varmuudella 

luotettavaa tietoa.  

”No jooo, siis kyllä mää hyödyin, luin ainaki mitä nyt tietenki on lukenu noita tommosia 

juttuja, jonku verran just jostaki blogeista varsinki, koska nehän nyt on referoinu tyyliin 

tämmösiä asioita omana tekstinään tai muute, mutta tää on niinkö ainaki silleen paljon 

luotettavampi, että oikeesti tietää, että nuo ei oo tuulesta temmattuja nuo asiat, että, 

silleen hyödyin. -- Kuitenki tuo mielenterveystalo on luotettava lähde, josta voi lukea 

noita asioita, ni ainaki uskon, että niistä on jotaki hyötyä, ettei noita tekstejä oo tuonne 

vaan tuulesta temmattu ” (Nainen, 25 vuotta, päiväkirja) 

Palvelun luotettavuutta vahvisti myös toisten käyttäjien palveluun liittyvien 

kokemusten lukeminen. Se, että toiset asiakkaat kertovat hyötyneensä palvelusta, luo 

palvelulle uskottavuutta, ja kannustaa asiakasta jatkamaan palvelun käyttämistä.  

”Stoorit ja muiden kokemukset parantaa palvelun uskottavuutta, kun tietää että muut 

ovat käyttäneet palvelua ja kertoneet kokemuksia palvelun käytöstä ja siitä, miten 

palvelu on heitä auttanut” (Nainen, 25 vuotta, sähköposti) 

Luotettavuus vaikuttaa positiivisesti asiakkaan hedonistiseen arvoon, sillä se herättää 

asiakkaan mielessä luottamuksen tunteen. Luottamus on siis emotionaalista ja näin 

ollen hedonistista arvoa asiakkaalle. Luottamus on myös yksi tärkeimmistä 

arvotekijöistä digitaalisessa terveyspalvelussa asiakkaan näkökulmasta.  

5.4.8 Anonyymiys 

Aineiston perusteella anonyymiys on asiakkaalle positiivinen ja tärkeä arvotekijä 

Mielenterveystalossa. Palvelua käyttäessä halutaan pysyä anonyyminä palvelun 

arkaluontoisuuden vuoksi. Kuten jo aiemmin todettiin, osallistujat pitävät 

Mielenterveystaloa helposti lähestyttävänä, matalan kynnyksen palveluna, ja 

anonyyminä pysyminen madaltaa kynnystä osallistua palveluun. Anonyymiys herättää 

luottamuksen ja turvallisuuden tunnetta, kun palveluun osallistuminen ei edellytä 
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palveluun rekisteröitymistä eikä palveluun tarvitse jättää omia henkilökohtaisia 

tietojaan.  

”On joo, ja se anonyymisyys, ja onhan se helpompi tosta vaa avata läppäri ja.” (Mies, 

25 vuotta) 

”ja sitten ku se on kaikille avoin, niin siinä mielessähän se on tietenki hyvä. Eikä tarvii 

tähän avoimeen osioon ainakaan tietoja antaa, niin, ei siinä luottamuksen kans oo 

mittään estettä sitten.” (Mies, 29 vuotta) 

Anonyymiys vaikuttaa positiivisesti asiakkaan hedonistiseen arvoon, sillä se herättää 

luottamuksen ja turvallisuuden tunteen.  

5.4.9 Vuorovaikutus 

Osallistujilta kysyttiin, millaisia lisäominaisuuksia he toivoisivat palveluun, ja moni 

haastateltavista toivoi palveluun enemmän vuorovaikutteisuutta. Vuorovaikutusta 

voisi olla sekä asiakkaiden kesken että asiakkaan ja ammattilaisen kesken. Käyttäjät 

haluaisivat esimerkiksi keskustella muiden käyttäjien kanssa ja jakaa kokemuksiaan 

mielenterveyteen liittyvistä asioista. Keskustelua voisi käydä esimerkiksi 

reaaliaikaisen chat-palvelun avulla tai keskustelufoorumilla. Vuorovaikutteisuudesta 

huolimatta asiakas haluaa kuitenkin pysyä anonyyminä. 

”--kuitenki varmaan monet kokee aika yksityiseksi tämmöset asiat, mutta ei ehkä 

semmonen Facebook-tyylinen, että ”Katso mitä kaikkea teen täällä palvelussa”, mutta 

kuitenki, että pystys vaikka jotenki anonyyminä siellä keskustelemaan tai semmonen, 

että.” (Nainen, 23 vuotta) 

”Tuli mieleen että olisiko palveluun mahdollista luoda vuorovaikutteisuutta, esim. 

keskustelualue tai chatti jossa pääsisi suoraan keskustelemaan asiantuntijoiden 

kanssa?” (Nainen, 25 vuotta, päiväkirja) 

Tarve vuorovaikutukselle chat-palvelun avulla nousi esille myös sen vuoksi, että chat-

palvelun avulla voisi kysyä nopeasti neuvoa erilaisiin asioihin liittyen. Chat-palvelu 

itsessään ei tuo käyttäjälle lisäarvoa tässä yhteydessä, ellei se ole reaaliaikainen. Chat-

palvelun avulla myös kynnys ottaa yhteyttä ammattilaiseen madaltuu. 
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”-- että tästä puuttuu chat-palvelu, mikä on nykyään kaikilla, se pitäs olla täällä näin.-

- Jos ei vaikka heti löydä jotain asiaa palvelusta tai ei osaa käyttää sitä oikein, niin 

chatistä voi tosi nopeasti kysyä jotain, koska tiedon saa heti.” (Nainen, 25 vuotta) 

” ja sitte jos ois vaikka tosiaan semmonen, että tietäs, että tätä kautta ois suoraan vaikka 

joku chatti tai että vois lähettää jonkun kysymyksen suoraan jonneki palveluun, niin 

ehkä semmonen vielä motivois sitte vielä enemmän, tuntus, että sais sen avun jotenkin 

helpommin. Tietenki täälläki on kaikki yhteystiedot koottu, mutta sitte se että, jos soitat 

johonkin terveyskeskukseen niin, saako sitä apua sitten kahden vuoden päästä vai 

millon niin, että just se ois ehkä semmonen tavallaan, mikä vois motivoida itteä 

kuluttajana ku tietäs, että tätä kautta sais nopeasti jotain vastausta johonkin 

kysymyksiin.” (Nainen, 23 vuotta) 

Toisaalta koettiin, että tilanteessa, jossa asiakkaalla on vakavampia ongelmia, 

vuorovaikutus digitaalisessa palvelussa ei voi täysin korvata lääkärin vastaanotolle 

menemistä ja kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta. Vaikka esimerkiksi 

videopuhelun avulla asiakas ja ammattilainen voivat jutella kasvotusten, voi moni asia 

jäädä huomaamatta, sillä ruudun välityksellä kaikki aistit eivät ole käytettävissä, 

jolloin kehonkieltä kokonaisuudessaan ei ole mahdollista tulkita.  

”--mutta sit noissa digitaalisissa on esimerkiks se tosi huono, mitä ite oon miettiny se, 

että vaikka se oiski tyyliin jonkun Skypen avulla tai näin, niin siinä jää kuitenki niin 

paljon sen tietokoneen ruudun ulkopuolelle, mitä on huomioitavaa siinä ihmisessä, niin 

sitte justiinsa vähä se siinä sitte häiritsis, koska iteki tietää, et kuinka joitain juttuja sä 

pystyisit huijaamaan tietyllä tapaa, ihan sillä justiinsa, että se ihminen, joka auttais sua, 

niin näkis susta vaan vaikka kasvot, tai näin, niin se siinä on mun mielestä justiinsa 

vähän niinkö mielenkiitosta, että ei se kyllä periaatteessa kaikissa voi, että ehkä 

enemmän mä nään sen niinkö mielenterveyden puolella siinä, että jos sulla on joku 

tällanen, just joku tilapäinen uus niin, niinkö pieni juttu, niin siinä kohti se ehkä voi 

auttaa, mutta sitte jos on puhe paljon pidempikestosesta ja niinkö monimuotosemmasta 

asiasta, mihin linkittyy monta eri juttuu niin, ei se sitten voi olla niinkö tollasta 

nettipuolta pelkästään, ainakaan sillai, että se ois ollu aina vaan digitaalisella puolella, 

että toki sitte se vois olla vaikka että, jos sulla ois ollu hoitosuhde jo johonki muualle, 

ja sit sulla ois tilapäisesti, niinkö vaihettais saman henkilön kanssa digipalveluks, niin 

sit se vois ehkä olla ihan ok, mutta ei kyllä sillai ainiaan.” (Nainen, 28 vuotta) 

Vuorovaikutteisuuden tällaisessa digitaalisessa mielenterveyspalvelussa koettiin 

luovan arvoa ainakin ennaltaehkäisevässä vaiheessa sekä mahdollisen sairauden tai 

oireilun alkuvaiheessa, jolloin ei välttämättä vielä tarvitsisi hakeutua lääkärin 

vastaanotolle. Silloin vuorovaikutteisuus mahdollistaisi nopean neuvonnan, minkä 

asiakas kokee tärkeäksi. Jos asiakkaalla on jokin pitkäkestoinen sairaus tai vakavampi 

ongelma, virtuaalisesti ei välttämättä voi saada niin hyvin apua, kuin menemällä 

lääkäriin, koska digitaalisessa palvelussa vuorovaikuttamisesta puuttuu suurin osa 

aisteista, joiden avulla asiakasta voi tulkita paremmin. Tällaisessa tilanteessa 
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digitaalinen mielenterveyspalvelu voisi toimia muita hoitoja tukevana työkaluna. 

Käyttöprosessiin liittyvä vuorovaikutus vaikuttaa haastattelujen perusteella sekä 

asiakkaan sosiaaliseen että utilitaristiseen arvoon. Vuorovaikutuksen utilitaristinen 

hyöty tarkoittaa asiakkaan nopeaa tarpeen tyydyttämistä, esimerkiksi nopeaa 

neuvontaa. Sosiaalista arvoa syntyy muiden käyttäjien sekä palveluntarjoajan kanssa 

keskustelusta. Käyttöprosessiin liittyvät arvon ulottuvuudet ja arvoon vaikuttavat 

tekijät on esitetty taulukossa 3. Leimautumisen ilmeneminen arvon ulottuvuuksissa on 

havainnollistettu kursiivilla. 

Taulukko 3. Käyttöprosessiin liittyvät arvoulottuvuudet ja leimautuminen Mielenterveystalossa. 

 

5.5 Palvelun käytön aikaan ja paikkaan liittyvä arvo ja leimautuminen 

Mielenterveystalossa 

5.5.1 Joustava saatavuus 

Mielenterveystalossa positiivista utilitaristista arvoa asiakkaalle on palvelun avoimuus 

ja saatavuus: palvelua voi käyttää kuka tahansa sijainnista riippumatta, jos 

käytettävissä on toimiva Internet-yhteys. Mahdollisuus saada neuvoa ja apua 

esimerkiksi kotoa käsin koetaan tärkeäksi. Kynnys osallistua palveluun madaltuu, kun 
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palvelu on helposti saatavilla. Sijaintiin liittyvä saatavuus on utilitaristista arvoa 

asiakkaalle myös sen vuoksi, että joustavan saatavuuden ansiosta asiakas säästää aikaa 

ja vaivaa. Palvelun saatavuus on asiakkaalle positiivista utilitaristista arvoa, sillä se 

tuo hänelle käytännön hyötyä, kun hän voi käyttää palvelua missä tahansa ja milloin 

tahansa. Näin hän voi esimerkiksi välttää pitkät jonotusajat terveyskeskuksessa. 

Utilitaristiseen arvoon vaikuttaa positiivisesti myös palvelun saatavuus 

paikkakunnasta riippumatta. 

”Jaksaa käyttää, nii. Se ei saa olla liian, mä en tiiä onko meistä ihmisistä tullu liian 

laiskoja, mut tavallaan niinku tottunu siihen, että palvelun tullee olla, se pittää olla 

silleen helposti saatavilla. Ja sitte, mun mielestä se on tosi hyvä se, että jos oikeesti on 

hätä, niin siellä on myö, löytyy ne semmoset niinku, tavallaan ne alueet, että 

paikkakunta, missä sää oot niin sää voit soittaa hätänumeroon tai myrkytys, nii täällä 

näkkyy, mitkä asemat päivystää. Et seki on tosi hyvä, et ihan sama asukko nää 

Helsingissä vai Sodankylässä, niin sää voit käyttää tätä palvelua.” (Nainen, 25 vuotta) 

”Tärkeätä on, että käyttäjillä on mahdollista myös saada apua ja neuvoa kotoa käsin, 

virtuaalisesti.” (Nainen, 25 vuotta, päiväkirja) 

Osa haastateltavista koki myös negatiivista utilitaristista arvoa palvelun saatavuuteen 

liittyen. He jäivät kaipaamaan mahdollisuutta ladata joitakin palvelun ominaisuuksia 

puhelimeensa valmiiksi sellaisia tilanteita varten, jolloin Internet-yhteyttä ei ole 

saatavilla. Esimerkiksi omahoito-ohjelmien tai erilaisten harjoitusten ja työkalujen 

lataaminen puhelimeen mahdollistaisi nykyistäkin joustavamman palvelun 

saatavuuden, kun palveluita voisi halutessaan käyttää myös ilman Internet-yhteyttä.  

”--ehkä sitte se ois ollu että, ku siellä oli näitä joitain juttuja, että missä ois ollu näitä 

vähä niinku omahoitopolkuja ja näis missä olis ollu päivittäin tyyliin joku oma sitten 

ohjeistuksensa, ni ehkä se ois ollu ihan kiva, että ne ois voinu olla vaikka mahdollisuus 

niinkö ladata sillain, että, et sitte sulla ois ollu tavallaan ne eri ohjelmistot, varsinki 

sillon mä aattelin ite, että jos sä oot sellasessa paikkaa, missä sulla ei oo netti 

käytettävissä, niin sit et sulla ois voinu olla ne kuitenki siinä ne tiedot sitte esimerkiks 

ne seuraavan päivän jutut ja tälleen, niin sellasissa jutuissa ois ihan kätevä, et vois 

vaikka erikseen ladata ne hommat. -- et aina sitte seuraavalle päivälle joku uus 

harjotesysteemi, ja näin --.” (Nainen, 28 vuotta) 

5.5.2 Yksityisyys 

Yksityisyyden tärkeys käytettäessä Mielenterveystaloa nousi esille haastatteluissa. 

Palvelu koetaan luonteeltaan sellaiseksi, että sitä halutaan mielellään käyttää 
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rauhallisessa tilanteessa yksin, ilman häiriötekijöitä. Palvelua ei mielellään käytetä 

julkisella paikalla, sillä käyttöprosessiin halutaan keskittyä kunnolla. Muiden ihmisten 

ei myöskään haluta näkevän, millaisesta palvelusta on kyse. Asiakas kokee 

yksityisyyteen liittyen positiivista hedonistista arvoa, sillä yksityisyys luo asiakkaalle 

turvallisuuden tunteen.  

”Siis silleen aika joustavasti, kyllä sitä vähän ehkä mietti, että mieluummin ehkä 

käyttäis sitte siellä yksin kotona, ku esim. sitten hirveen julkisessa tilassa, että jotenki, 

se on kuitenki semmonen, semmosia tavallaan aiheitaki tuolla, että tuntu että, ei 

välttämättä halua ihan niin jossain julkisella paikalla liian paljon, tai ei pysty 

keskittymäänkää sitten hyvin näihin asioihin.” (Nainen, 23 vuotta) 

Taulukossa 4 esitetään Mielenterveystalon käytön aikaan ja paikkaan liittyvät arvon 

ulottuvuudet ja arvotekijät. Leimautumisen ilmeneminen on havainnollistettu 

kursiivilla. 

Taulukko 4. Mielenterveystalon käytön aikaan ja paikkaan liittyvät arvoulottuvuudet ja 

leimautuminen Mielenterveystalossa. 

Utilitaristinen arvo Hedonistinen arvo 

Joustava saatavuus Yksityisyys 

 

5.6 Aineiston analyysin yhteenveto 

Asiakkaan arvonluontiprosessi digitaalisessa terveyspalvelussa on itsenäinen, mutta 

myös sosiaalinen prosessi. Arvonluontia tapahtuu pääasiassa asiakkaan arvoalueella, 

mutta asiakas luo myös arvoa muiden kuluttajien kanssa omalla alueellaan. 

Leimautumisen tunteen vuoksi asiakas luo arvoa kuitenkin mieluiten anonyymisti. 

Arvonluontia tapahtuu ajoittain myös arvonluonnin yhteisalueella, kun asiakas pyytää 

palveluntarjoajan mukaan omaan arvonluonnin prosessiinsa.  
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Asiakas kokee empiirisen tutkimuksen perusteella utilitaristista, taloudellista arvoa ja 

kognitiivista arvoa, episteemistä arvoa, hedonistista arvoa sekä sosiaalista arvoa. 

Asiakkaan kokema lopputulokseen liittyvä utilitaristinen arvo, eli positiivinen 

utilitaristinen hyöty, jota asiakas saa palvelusta, on palvelun hyödyntäminen oman 

hyvinvoinnin ylläpitämisessä tiedon ja harjoitteiden avulla. Utilitaristista, taloudellista 

arvoa asiakas saa myös rahallisten säästöjen kautta, palvelun ollessa ilmainen. 

Palveluun osallistumisen kynnyksen madaltuminen on erityisesti positiivista, 

hedonistista arvoa asiakkaalle. Asiakas kokee saavansa hedonistista hyötyä myös 

vertaistuen ja päätöksenteon tuen kautta. Lisäksi, palvelun käyttö vaikuttaa asiakkaan 

kokemien, mielenterveyteen liittyvien ennakkoluulojen hälvenemiseen, mikä koettiin 

positiivisena hedonistisena arvoa Mielenterveystalossa.  

Mielenterveystalon käyttöprosessin aikana asiakkaan kokemaan utilitaristiseen arvoon 

vaikuttivat positiivisesti palvelun helppokäyttöisyys ja toimivuus, sillä ne edistävät 

nopeaa tiedon tai neuvon löytämistä. Asiakkaan oma aktiivisuus ja palvelun sisältö 

vaikuttavat asiakkaan kokemaan kognitiiviseen eli utilitaristiseen arvoon nopean 

oppimisen kautta, mutta myös hedonistiseen arvoon palvelun osittaisen pelillisyyden 

kautta. Pelillisyyttä palveluun olisi toivottu enemmänkin, sillä sen koetaan tuovan 

sopivasti mielenkiintoa palvelussa osallistumiselle. Asiakkaan kokemaan 

hedonistiseen arvoon vaikuttavat positiivisesti myös palvelun luotettavuus ja 

visuaalisuus, sekä asiakkaan mahdollisuus pysyä anonyyminä. Luottamusta palvelussa 

herätti erityisesti tieto siitä, että palvelu on luotettavan tahon, HUS:n ylläpitämä. 

Palveluun olisi toivottu lisää vuorovaikutteisuutta sekä asiakkaiden kesken että 

asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Vuorovaikutteisuuden puuttuminen koettiin siis 

vaikuttavan negatiivisesti sosiaaliseen arvoon Mielenterveystalossa. Lisäksi, palvelun 

toivottiin olevan personoidumpi, jotta se vastaisi paremmin asiakkaan yksilöllisiä 

tarpeita. Personointia toivottiin erityisesti syvällisemmän sisällön sekä asiakkaan 

ohjaamisen kautta. Palvelun käytön aikaan liittyvä arvotekijä on palvelun joustava 

saatavuus milloin tahansa. Ajallinen joustavuus vaikuttaa asiakkaan kokemaan 

utilitaristiseen arvoon, kun aikaa säästyy muihin tehtäviin, eikä tarvitse lähteä 

esimerkiksi terveyskeskukseen jonottamaan. Paikkaan liittyvänä arvotekijänä koettiin 

yksityisyys, joka vaikuttaa asiakkaan kokemaan hedonistiseen arvoon. Asiakas käyttää 

Mielenterveystaloa mieluiten yksin kotona, rauhallisessa tilanteessa. Digitaalisen 
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palvelun saatavuutta kotoa käsin siis arvostetaan, sillä palvelun käyttö koetaan 

yksityiseksi ja henkilökohtaiseksi.  

 



70 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda ymmärrystä leimautumisen 

merkityksestä asiakkaan arvoluontiprosessissa digitaalisten terveyspalveluiden 

kontekstissa. Tutkimuksen tavoite pyritään tässä kappaleessa saavuttamaan 

vastaamalla ensin kahteen alatutkimuskysymykseen, joiden tavoitteena oli selvittää, 

miten leimautuminen voi ilmetä asiakkaan arvonluonnissa digitaalisessa 

terveyspalvelussa ja miten leimautuminen voi ilmetä arvon ulottuvuuksissa 

digitaalisessa terveyspalvelussa. Näiden kahden alatutkimuskysymyksen avulla 

vastataan lopuksi päätutkimuskysymykseen, jonka tavoitteena oli selvittää, miten 

leimautuminen voi ilmetä asiakkaan arvonluontiprosessissa digitaalisessa 

terveyspalvelussa. Lisäksi luvussa muodostetaan tämän tutkimuksen teoreettinen 

kontribuutio. Lopuksi esitellään liikkeenjohdolliset johtopäätökset ja 

jatkotutkimusehdotukset, sekä pohditaan tutkimuksen rajoitteita. 

6.1 Tutkimustulokset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen avulla oli tarkoitus selvittää, miten 

leimautuminen voi ilmetä asiakkaan arvonluonnissa digitaalisessa terveyspalvelussa. 

Kirjallisuuskatsauksessa asiakkaan arvonluontia tarkasteltiin arvonluonnin alueiden 

avulla. Tämän tutkimuksen perusteella asiakkaan arvonluonti digitaalisessa 

terveyspalvelussa perustuu asiakkaan itsenäiseen arvonluontiin hänen omalla 

alueellaan, mutta osittain myös arvon yhteisluontiin palveluntarjoajan kanssa, sekä 

kollektiivisesti muiden asiakkaiden kanssa. Leimautuminen voi ilmetä arvonluonnissa 

digitaalisen palvelun kontekstissa siten, että asiakas luo arvoa mieluiten yksin ja 

anonyymisti silloin, kun kokee leimautumisen tunnetta. Terveyspalveluun, johon 

liittyy leimautumista, osallistumisen henkinen kynnys voi olla asiakkaalle suuri. 

Tällöin itsenäinen osallistuminen koetaan helpoksi vaihtoehdoksi, kun asiakkaalla on 

mahdollisuus pysyä anonyyminä. Leimautumisen pelon vuoksi asiakas ei siis 

välttämättä koe tarvetta ottaa ammattilaiseen yhteyttä perinteisten palveluiden kautta 

erityisesti siinä tilanteessa, jos asiakkaan tarkoitus käyttää terveyspalvelua on 

ennaltaehkäisevä tai terveyden ylläpitäminen. Itsenäinen arvonluonti koetaan 

helpompana tapana etsiä tarvittavaa tietoa ja kartoittaa omaa tilannetta. Joissakin 

tilanteissa mahdollisuus suoraan vuorovaikutukseen palveluntarjoajan sekä muiden 
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asiakkaiden kanssa palvelun käytön hetkellä koetaan kuitenkin tarpeelliseksi 

onnistuneen arvonluontiprosessin kannalta. Asiakas voi tarvita esimerkiksi nopeaa 

neuvoa tai apua johonkin akuuttiin kysymykseen, jolloin arvonluonti siirtyy 

arvonluonnin yhteisalueelle asiakkaan ottaessa yhteyttä palveluntarjoajaan. Asiakas 

haluaa kuitenkin pysyä yleensä anonyyminä vuorovaikutustilanteessa leimautumisen 

pelon vuoksi. Asiakkaan tilanne voi olla myös sellainen, että itsenäinen arvonluonti 

digitaalisessa palvelussa ei ole riittävää asiakkaan hyvinvoinnin kannalta, jolloin suora 

vuorovaikutus palveluntarjoajan kanssa perinteisten terveyspalveluiden kontekstissa 

on arvokkaampaa asiakkaalle. Asiakas esimerkiksi kokee, että ei ole pätevä tekemään 

diagnoosia itse, vaikka se olisikin mahdollista digitaalisessa palvelussa. Tämän 

tutkimuksen perusteella leimautuminen on subjektiivista, joten kaikki asiakkaat eivät 

välttämättä koe leimautumista samassa tilanteessa. Tämän tutkimuksen perusteella 

asiakas voi kokea terveyspalveluun osallistumisen henkilökohtaiseksi, vaikka ei 

kokisikaan leimautumisen tunnetta. 

Toisen alatutkimuskysymyksen avulla oli tarkoitus selvittää, miten leimautuminen voi 

ilmetä asiakkaan arvon ulottuvuuksissa digitaalisessa terveyspalvelussa. Arvon 

ulottuvuuksia tutkittiin tässä tutkimuksessa palvelun käytön lopputuloksen, 

käyttöprosessin sekä käytön ajan ja sijainnin, eli käyttötilanteen näkökulmasta. Tämän 

tutkimuksen perusteella asiakkaan kokema käyttöprosessiin liittyy utilitaristinen, 

hedonistinen ja sosiaalinen arvoulottuvuus, ja leimautuminen voi ilmetä hedonistisen 

ja sosiaalisen ulottuvuuden yhteydessä. Palvelun helppokäyttöisyys, verkkosivun 

rakenne, personointi ja nopeus helpottavat palvelussa navigointia ja vaikuttavat 

asiakkaan käyttämään aikaan ja vaivaan tiedon etsinnässä, joten ne vaikuttavat 

asiakkaan kokemaan utilitaristiseen arvoon positiivisesti. Palvelun käyttöprosessin 

aikana asiakkaan oma aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti asiakkaan kokemaan 

utilitaristiseen arvoon, sillä se vaikuttaa asiakkaan kognitioon eli 

tiedonkäsittelykykyyn. Asiakas kokee sisäistävänsä tiedon nopeammin, ja oppivansa 

itsestään helpommin toimimalla aktiivisesti erilaisten testien, tehtävien ja harjoitteiden 

kautta. Aktiivisuus voi vaikuttaa positiivisesti myös koettuun hedonistiseen arvoon, 

sillä asiakas kokee erilaiset pelillisyyttä tuovat tehtävät mielenkiintoisena ja hauskana 

tapana oppia asioita itsestään. Passiivisuus on tämän tutkimuksen mukaan asiakkaan 

kokemaa arvoa heikentävä tekijä digitaalisessa terveyspalvelussa. 
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Digitaalisessa terveyspalvelussa sisältö on myös yksi tärkeä tekijä, joka vaikuttaa 

asiakkaan kokemaan utilitaristiseen sekä hedonistiseen arvoon. Tämän tutkimuksen 

perusteella sisällön kautta saavutettu hyöty on yksi tärkeimpiä arvotekijöitä 

digitaalisessa terveyspalvelussa, joten myös sisällön laatu vaikuttaa asiakkaan 

kokemaan arvoon. Kuvien ja videoiden avulla havainnollistettu ja mielenkiintoisella 

tavalla esitetty sisältö vaikuttaa positiivisesti asiakkaan kognitioon, ja näin ollen 

utilitaristiseen arvoon. Tiedon tulee olla ammattimaista, mutta tavallisen asiakkaan 

ymmärrettävissä, sillä se vaikuttaa asiakkaan kokemaan luottamuksen tunteeseen, joka 

on positiivista hedonistista arvoa asiakkaalle. Tekstin tulee olla myös sellaista, että 

asiakas tuntee, että hänet otetaan aidosti huomioon. Lisäksi, palvelun sisällön tyylillä, 

kuten huumorilla, voidaan vähentää palveluun ja sairauksiin mahdollisesti liittyvää 

leimautumista. Huumori ei kuitenkaan saa viedä huomiota pois tärkeästä asiasisällöstä. 

Se ei siis ole asiakkaalle itse tarkoitus. Huumori tai viihdyttävyys voi vaikuttaa myös 

negatiivisesti asiakkaan kokemaan hedonistiseen arvoon terveyspalvelussa, sillä 

asiakas voi kokea sen epäsopivaksi palvelun kontekstille. Sisällön lisäksi palvelun 

visuaalisuus voi vaikuttaa asiakkaan kokemaan hedonistiseen arvoon positiivisesti 

sekä negatiivisesti. Rauhalliset ja neutraalit värit sekä positiiviset ja kannustavat kuvat 

luovat hyvän mielen ja vaikuttavat näin ollen positiivisesti asiakkaan kokemaan 

arvoon. Visuaalisesti onnistunut palvelu luo kuvan hyvästä palvelusta ja herättää 

asiakkaassa myös luottamuksen tunnetta. Huonosti toteutettu visuaalisuus voi johtaa 

asiakkaan poistumiseen palvelusta. Kuten tässä tutkimuksessa on todettu, arvon 

kokeminen on subjektiivista, ja tämänkin tutkimuksen perusteella asiakkaat kokevat 

visuaalisuuden eri tavoin. Visuaalisuus voi vaikuttaa myös asiakkaan leimautumisen 

tunteeseen. Erilaiset negatiiviset kuvat voivat luoda asiakkaan mielessä stereotypioita, 

mutta toisaalta positiivisten kuvien avulla voidaan vaikuttaa leimautumisen 

hälvenemiseen. 

Käyttöprosessiin liittyvään hedonistiseen arvoon vaikuttavat myös luottamus 

palveluntarjoajaa kohtaan, sekä asiakkaan anonyymiys. Luottamus on yksi 

tärkeimmistä arvotekijöistä digitaalisessa terveyspalvelussa. Luottamukseen vaikuttaa 

erityisesti tieto siitä, että palveluntarjoaja on luotettava. Myös sisällön esittämistapa, 

tiedon alkuperän esittäminen sekä palvelun ammattimainen visuaalinen ilme 

vaikuttavat luottamukseen. Koettuun hedonistiseen arvoon vaikuttaa positiivisesti 

myös asiakkaan anonyymiys palvelussa. Asiakas haluaa pysyä anonyyminä palvelussa, 
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johon osallistumisen kynnys voi olla suuri siihen liittyvän leimautumisen vuoksi. 

Anonyymiys vaikuttaa positiivisesti asiakkaan kokemaan hedonistiseen arvoon myös 

sen aikaansaaman turvallisuuden tunteen vuoksi, kun henkilökohtaisia tietoja ei 

tarvitse luovuttaa palveluun. Kuten aiemmin jo todettiin, anonyymiys koetaan tämän 

tutkimuksen perusteella positiiviseksi arvotekijäksi riippumatta siitä, kokeeko asiakas 

leimautumista vai ei. Viimeiseksi, asiakas kokee positiivista sosiaalista arvoa, jos 

palvelussa on mahdollisuus vuorovaikutukseen muiden asiakkaiden ja 

palveluntarjoajan kanssa. Terveyspalveluiden kontekstissa asiakkaat kokevat 

positiivista arvoa, kun saavat jakaa omia kokemuksiaan toistensa kanssa esimerkiksi 

keskustelufoorumien tai chat-palvelun kautta. Terveyspalveluiden kontekstissa 

asiakas haluaa kuitenkin pysyä anonyyminä, aiheiden ollessa henkilökohtaisia, mutta 

myös leimautumisen tunteen vuoksi. 

Tämän tutkimuksen perusteella digitaalisen terveyspalvelun käytön lopputulokseen 

liittyen asiakkaan arvolla on utilitaristinen, episteeminen ja hedonistinen ulottuvuus. 

Tämän tutkimuksen perusteella yksi tärkeimmistä asiakkaan kokemista utilitaristisista 

hyödyistä digitaalisessa terveyspalvelussa on palvelun tiedon ja harjoitusten 

hyödyntäminen oman terveyden ylläpitämisessä itsenäisesti. Tieto on asiakkaalle 

myös episteemistä arvoa, sillä tieto itsessään on positiivista koettua arvoa, vaikka sitä 

ei sillä hetkellä hyödynnettäisikään. Asiakas voi olla kiinnostunut esimerkiksi 

ajankohtaisista uutisista terveyteen liittyen tai yleisesti terveystiedosta.  

Kuten tämän luvun alussa todettiin, asiakas kokee positiivista arvoa digitaaliseen 

terveyspalveluun osallistumisen matalan kynnyksen myötä. Kynnyksen madaltuminen 

on asiakkaalle positiivisesta hedonistista arvoa, sillä se vaikuttaa asiakkaaseen 

psyykkisesti. Leimautumisen pelon vuoksi perinteisten terveyspalvelujen piiriin 

osallistuminen voi olla vaikeampaa. Kynnystä madaltaa erityisesti mahdollisuus pysyä 

anonyyminä digitaalisessa palvelussa. Hedonistisia arvotekijöitä digitaalisessa 

terveyspalvelussa voi olla myös palvelun kautta saatu vertaistuki sekä päätöksenteon 

tuki. Vertaistukea saadaan muiden asiakkaiden jakamien kokemusten kautta. 

Digitaalisella palvelulla voi olla hyvin merkittävä rooli asiakkaan päätöksenteon 

tukijana, etenkin silloin, jos asiakas kokee leimautumista, ja kynnys esimerkiksi ottaa 

suoraan yhteyttä ammattilaiseen on korkea. Päätöksenteon tuki on asiakkaalle 

hedonistista arvoa, sillä se on henkistä, psyykkistä tukea asiakkaalle. Digitaalisella 



74 

terveyspalvelulla voi oikein toteutettuna olla parhaimmillaan asiakkaan 

ennakkoluuloja ja negatiivista leimaa hälventävä vaikutus, mikä on positiivista 

hedonistista arvoa asiakkaalle. Asiakas kokee positiiviseksi, että digitaalisesta 

terveyspalvelusta saadun tiedon kautta omat ennakkoluulot ja leimautumisen tunne 

palvelua kohtaan mutta myös yleisesti sairauksia kohtaan hälvenee. Positiivisena 

koetaan myös palvelun käytön yhteydessä syntynyt tunne siitä, että käyttäessään 

palvelua asiakas ei tule leimatuksi sellaiseen kohderyhmään, jota kohtaan hän itse 

kokee leimautumista, tai johon kohdistuu julkista leimaavuutta. Lopuksi, asiakas 

kokee utilitaristista, taloudellista hyötyä rahallisten säästöjen muodossa digitaalisen 

palvelun käytön kautta, mikäli palvelu on ilmainen tai halvempi, kuin vaihtoehtoinen 

palvelu. Toisaalta, on tilanteita, jolloin asiakas kokee tarvitsevansa ammattilaisen apua 

kasvotusten, ja tällaisissa tilanteissa taloudellinen hyöty voi olla toissijainen.  

Digitaalisen terveyspalvelun käytön aikaan liittyvä arvotekijä on palvelun käytön 

ajallinen joustavuus, joka on asiakkaalle utilitaristista arvoa, sillä sen myötä asiakas 

säästää aikaa. Asiakkaalle on tärkeää, että palvelu on käytettävissä vuorokauden 

ympäri, jotta palvelua voi käyttää juuri silloin kun sitä tarvitsee. Palvelun käytön 

ympäristöön eli paikkaan liittyvää arvoa asiakkaalle on yksityisyyden tunne, joka on 

positiivista hedonistista arvoa asiakkaalle.  Terveyspalvelun käyttö koetaan 

henkilökohtaiseksi, erityisesti silloin, jos sen käyttöön liittyy leimautumista. Tällöin 

asiakas kokee positiivista hedonistista arvoa palvelun käyttöympäristön tarjoaman 

yksityisyyden kautta. 

Kahden alatutkimuskysymyksen perusteella on nyt mahdollista vastata 

päätutkimuskysymykseen, jonka avulla haluttiin selvittää, miten leimautuminen voi 

ilmetä asiakkaan arvonluontiprosessissa digitaalisessa terveyspalvelussa. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena ei ollut kuvata asiakkaan arvonluontiprosessia ennen 

varsinaista palvelun käyttötilannetta, mutta tutkimuksen perusteella leimautuminen 

voi vaikuttaa asiakkaan osallistumiseen digitaaliseen terveyspalveluun tai 

terveyspalveluun ylipäätään, joten se halutaan nostaa tässä tutkimuksessa keskeiseksi 

tulokseksi. Arvoalueiden osalta leimautuminen voi ilmetä asiakkaan halukkuutena 

luoda arvoa usein itsenäisesti omalla alueellaan, ennen yhteydenottoa 

palveluntarjoajaan. Leimautuminen voi vaikuttaa myös kollektiiviseen arvonluontiin, 

kun asiakas haluaa luoda arvoa muiden asiakkaiden kanssa, mutta anonyymisti. Myös 
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arvon yhteisluonnissa digitaalisessa terveyspalvelussa halutaan pysyä anonyyminä, jos 

palveluun liittyy leimautumista. Palvelun käyttöprosessiin liittyvän arvon 

näkökulmasta leimautuminen voi ilmetä hedonistisen arvon sekä sosiaalisen arvon 

yhteydessä. Lopputulokseen liittyvän arvon sekä palvelun käytön sijaintiin liittyvän 

arvon osalta leimautumista voi ilmetä hedonistisen arvoulottuvuuden yhteydessä.  

Tämän tutkimuksen tulokset on havainnollistettu kuviossa 3, jossa on esitetty tämän 

tutkimuksen muokattu teoreettinen viitekehys. Kuviota 2 on siis täydennetty 

kirjallisuuskatsauksen jälkeen useilla uusilla arvotekijöillä, ja joitain alkuperäisessä 

viitekehyksessä esitettyjä arvotekijöitä on jätetty pois. Uutena arvon ulottuvuutena 

viitekehyksessä on episteeminen arvo, joka korostuu tämän tutkimuksen perusteella 

digitaalisessa terveyspalvelussa. Lisäksi, kuviossa 3 on haluttu korostaa asiakkaan 

kognitiivista arvoa, joka nousi esille vahvasti tämän tutkimuksen empiirisessä osiossa. 

Tämän tutkimuksen perusteella myös asiakkaan kokemaan, lopputulokseen 

perustuvaan hedonistiseen arvoon on tuotu uusia näkökulmia. Lisäksi, leimautumisen 

ilmeneminen arvonluonnissa ja ulottuvuuksissa on havainnollistettu kursiivilla. 

Tämän tutkimuksen perusteella kaikki asiakkaat eivät koe leimautumista samassa 

tilanteessa samalla tavalla, tai välttämättä ollenkaan. 
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Kuvio 3. Leimautuminen osana asiakkaan arvonluontiprosessia digitaalisessa terveyspalvelussa. 

(Mukaillen: Grönroos & Voima 2013). 
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6.2 Teoreettiset johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, miten leimautuminen voi ilmetä 

asiakkaan arvonluontiprosessissa digitaalisessa terveyspalvelussa. Tässä kappaleessa 

vertaillaan tämän tutkimuksen tuloksia aikaisempaan tutkimukseen.  

6.2.1 Leimautumisen ilmeneminen digitaaliseen terveyspalveluun osallistumisessa 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisempaa tutkimusta asiakkaan kokemasta 

leimautumisesta ja siitä, että asiakkaan leimautumisen tunne voi estää asiakasta 

osallistumasta palveluun (Baker ym. 2005, Aromaa ym. 2011, Henderson ym. 2013). 

Aikaisemman tutkimuksen mukaan leimautumisen tunne voi liittyä ulkoisiin 

tekijöihin, kuten julkiseen leimaamiseen tai palvelun ominaisuuksiin tai 

markkinointiin (Link & Phelan 2001, Baker ym. 2005). Haren ym. (2013) mukaan 

asiakas voi kokea leimautumista, jos palvelu on osoitettu vain tietylle kohderyhmälle, 

johon asiakas ei itse koe kuuluvansa. Leimautumisen tunne voi liittyä myös sisäisiin 

tekijöihin (Baker ym. 2005), kuten asiakkaan henkilökohtaiseen näkemykseen omista 

ominaisuuksistaan sekä henkilökohtaisiin stereotypioihin (Link & Phelan 2001, Hare 

ym. 2013). Tämän tutkimuksen perusteella asiakas voi kokea leimautumisen tunnetta 

sekä sisäisistä syistä että ulkoisista syistä johtuen. Asiakkaalla voi olla esimerkiksi 

henkilökohtaisia ennakkoluuloja kohderyhmää kohtaan. Kohderyhmä ei välttämättä 

ole palvelun todellinen kohderyhmä, vaan asiakkaan käsittämä kohderyhmä. Lisäksi, 

palvelun ulkoiset tekijät, kuten palvelun nimi, voivat luoda asiakkaassa leimautumisen 

tunnetta. Palvelun nimi voi siis luoda asiakkaalle sellaisen mielikuvan, että hän ei 

kuulu palvelun kohderyhmään, tai ei halua kuulua, jos kohderyhmään liittyy julkista 

leimaamista. Tällöin asiakas saattaa jättää osallistumasta palveluun. 

6.2.2 Leimautumisen ilmeneminen asiakkaan arvonluonnissa 

Tämä tutkimus tukee aikaisempaa tutkimusta siitä, että asiakas luo arvoa digitaalisessa 

palvelussa omalla alueellaan itsenäisesti, mutta myös yhdessä palveluntarjoajan 

kanssa, mikäli palvelu mahdollistaa suoran vuorovaikutuksen heidän välillään 

(Grönroos & Voima 2013). Tutkimus tukee myös Blackin ja Gallanin (2015) 

tutkimusta, jonka mukaan terveyspalveluiden kontekstissa asiakkaan itsenäinen 
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toimiminen on vahvasti sidoksissa arvonluontiin. Digitaalisessa terveyspalvelussa 

asiakas on mieluummin aktiivinen toimija, kuin tiedon passiivinen vastaanottaja.  

Tämän tutkimuksen perusteella leimautuminen voi ilmetä asiakkaan arvonluonnissa 

siten, että hän luo arvoa mielellään itsenäisesti digitaalisessa terveyspalvelussa, johon 

liittyy julkista leimaamista tai omia, henkilökohtaisia stereotypioita. Tutkimustulokset 

vahvistavat Schusterin ym. (2013) tutkimusta siitä, että nuoret haluavat toimia 

itsenäisesti ja anonyymisti leimautumisen pelon vuoksi. Toisaalta, tämän tutkimuksen 

tulokset vahvistavat Schusterin ym. (2013) tutkimustuloksia myös siltä osin, että 

digitaalisen terveyspalvelun asiakkaat, erityisesti nuoret, eivät usein luota omaan 

kykyynsä itsenäisenä arvonluojana. Tämä ilmenee esimerkiksi siten, että asiakas ei 

koe olevansa pätevä tekemään itselleen diagnoosia, vaan tarvitsee palveluntarjoajan 

eli ammattilaisen neuvoa. Leimautumisen vuoksi yhteyttä palveluntarjoajaan otetaan 

mieluiten anonyyminä etenkin hoidon alkuvaiheessa.  Toisaalta, tutkimus tukee 

aikaisempaa tutkimusta siitä, että leimautumisen tunne on subjektiivinen, 

kontekstisidonnainen sekä tilanneriippuvainen (Crocker 1999). Tämä tutkimus 

vahvistaa Crockerin tutkimusta siitä, että eri asiakkaat kokevat leimautumista eri 

tavoin, ja kaikki asiakkaat eivät välttämättä koe leimautumista samassa tilanteessa. 

Tämän tutkimuksen mukaan digitaalisen terveyspalvelun asiakas voi haluta toimia 

itsenäisesti, vaikka ei kokisikaan leimautumista. Tutkimuksen tulokset antavat tukea 

uusimmille arvonluonnin tutkimuksille terveyspalveluiden kontekstissa, joiden 

mukaan terveyspalveluiden asiakasta ei tule enää nähdä vain passiivisena tiedon 

vastaanottajana, vaan aktiivisena, itsenäisenä toimijana (McColl-Kennedy ym. 2012, 

Black & Gallan 2015, Sweeney ym. 2015). Toisaalta, tämän tutkimuksen mukaan 

asiakas ei kuitenkaan ole täysin valmis korvaamaan perinteisiä terveyspalveluita 

digitaalisilla ja olemaan täysin itsenäinen arvonluoja.  

Tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempaa tutkimusta siitä, että asiakkaan 

arvonluonnilla on kollektiivinen ulottuvuus (Heinonen ym. 2010, Voima ym. 2010, 

Grönroos & Voima 2013). Tutkimus antaa tukea myös Yaon, Zhengin ja Fanin (2015) 

tutkimukselle mielenterveyspalveluiden kontekstissa, jonka mukaan leimautumista 

tuntevat asiakkaat kokevat positiivista hedonistista arvoa muilta asiakkailta saamansa 

vertaistuen kautta. Toisaalta, tämä tutkimus vahvistaa Hardeyn (2001) tutkimusta, 
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jonka mukaan asiakas kokee hedonistista arvoa jakamalla kokemuksiaan ja saamalla 

näin vertaistukea, vaikka ei tunnekaan leimautumista.  

6.2.3 Leimautumisen ilmeneminen asiakkaan arvon ulottuvuuksissa 

Tämän tutkimuksen mukaan digitaalisessa terveyspalvelussa asiakkaan arvolla on 

utilitaristinen, hedonistinen, sosiaalinen ja episteeminen ulottuvuus. Tutkimuksen 

tulokset tukevat aikaisempaa tutkimusta koetun arvon ulottuvuuksista utilitaristisen, 

hedonistisen sekä sosiaalisen arvon ulottuvuuksien osalta (Babin ym. 1994, Addis & 

Holbrook 2001, Sweeney & Soutar 2001, Holbrook 2006, Sánchez-Fernández & 

Iniesta-Bonillo 2007, Sandström ym. 2008, Heinonen & Strandvik 2009, Carù & Cova 

2015). Tässä tutkimuksessa nousi esiin myös arvon episteeminen ulottuvuus, jota ei 

useimmissa aikaisemmissa tutkimuksissa ole otettu huomioon. Tutkimus antaa 

kuitenkin vahvistusta Shethin, Newmanin ja Grossin (1991a, 1991b) tutkimukselle, 

jonka mukaan asiakkaan arvolla on myös episteeminen ulottuvuus, mikä tarkoittaa 

opitun tiedon kautta saatua arvoa tai uutuusarvoa. Tällöin tieto on asiakkaalle arvoa 

itsessään. Tämän tutkimuksen perusteella asiakas on tiedonhaluinen ja arvostaa 

palvelusta saatua tietoa myös itsessään, ei vain utilitaristisena hyötynä. 

Tämän tutkimuksen perusteella leimautuminen voi ilmetä asiakkaan hedonistisen ja 

sosiaalisen arvoulottuvuuden yhteydessä. Leimautumista kokeva asiakas kokee arvoa 

digitaalisen terveyspalveluun osallistumisen matalan kynnyksen myötä. Erityisesti 

mahdollisuus osallistua palveluun anonyyminä vaikuttaa positiivisesti asiakkaan 

kokemaan hedonistiseen arvoon. Tutkimustulos tukee Schusterin ym. (2013) ja Alin 

ym. (2015) löydöstä mielenterveyspalveluiden kontekstissa, jonka mukaan 

anonyymiys kannustaa asiakkaita, erityisesti nuoria, osallistumaan digitaaliseen 

terveyspalveluun. Anonyymiys on tämän tutkimuksen perusteella tärkeää myös 

aikaisemmin mainitussa asiakkaiden välisessä sekä asiakkaan ja palveluntarjoajan 

välisessä vuorovaikutuksessa, mikäli asiakas kokee leimautumista.  

Tämä tutkimus antaa tukea myös Asohin ja Riversin (2010) tutkimukselle, jonka 

mukaan digitaalisten terveyspalveluiden myötä asiakkaalla on aikaisempaa paremmat 

edellytykset osallistua omaa terveyttään koskevaan tai hoitoon liittyvään 

päätöksentekoon. Tutkimus tukee myös Eysenbachin (2007) tutkimusta, jonka 
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mukaan digitaalisen terveyspalvelun kautta saatu tieto toimii asiakkaan päätöksenteon 

tukena. Tämän tutkimuksen perusteella asiakas tarvitsee tukea päätöksentekoon 

erityisesti silloin, kun tuntee leimautumista, ja hoitoon hakeutumisen kynnys on suuri. 

Digitaalisen terveyspalvelun kautta asiakas voi siis hakea rohkaisua tehdä päätöksiä, 

joka on asiakkaalle positiivista hedonistista arvoa. Tutkimus tukee siis myös McColl-

Kennedyn ym. (2012) tutkimusta, jonka mukaan asiakkaan rohkaisu terveyspalvelussa 

on tärkeää. 

Tämä tutkimus antaa tukea aikaisemmalle tutkimukselle, jonka mukaan asiakas kokee 

positiivista hedonistista arvoa digitaalisen palvelun visuaalisuuden ja viihdyttävyyden 

kautta (Babin ym. 1994, Sweeney & Soutar 2001, Santos 2003, Holbrook 2006). 

Tutkimus antaa myös uusia näkökulmia aiempaan tutkimukseen verrattuna. Tämän 

tutkimuksen mukaan palvelun kontekstiin sopivat kuvat, värimaailma ja huumori 

voivat vaikuttaa leimautumista tuntevan asiakkaan kokemaan hedonistiseen arvoon 

positiivisesti, hälventämällä sairauksia, palvelua tai asiakasryhmää kohtaan koettua 

leimautumista. Myös digitaalisen terveyspalvelun tarjoama tieto voi edesauttaa 

asiakkaan ennakkoluulojen ja leimautumisen hälvenemistä. Toisaalta, arvon 

kokemisen subjektiivisuuden vuoksi asiakas voi samassa palvelussa kokea myös 

negatiivista hedonistista arvoa ja leimautumista esimerkiksi stereotyyppisten kuvien ja 

liiallisen viihdyttävyyden kautta. Stereotyyppisten kuvien ja vääränlaisten värien 

kautta asiakas kokee negatiivista hedonistista arvoa, kuten ärsytystä ja ahdistusta. 

Tämä tutkimus tukee näin ollen Batran ja Ahtolan (1991) ja Sandströmin ym. (2008) 

tutkimusta siitä, että koettu hedonistinen voi olla myös negatiivista.   

Aikaisemmat tutkimukset, joiden perusteella sosiaalisen arvon ulottuvuus liittyy 

asiakkaan statuksen ja imagon vahvistamiseen (Sweeney & Soutar 2001, Holbrook 

2006, Sànchez-Fernàndez & Iniesta-Bonillo 2007), eivät saa tämän tutkimuksen 

perusteella vahvistusta digitalisten terveyspalveluiden kontekstissa, johon liittyy 

asiakkaan leimautumisen tunne. Edellä mainitut tutkimukset tehtiin erilaisten 

kulutushyödykkeiden, vapaa-ajan harrastusten kontekstissa, jotka ovat hyvin erilaisia 

terveyspalveluihin verrattuina, eikä niihin kohdistu yleistä, julkista leimaavuutta. 

Tämän tutkimuksen mukaan digitaalisen terveyspalvelu voi sen sijaan vaikuttaa 

positiivisesti asiakkaan itsetuntoon hyvinvoinnin paranemisen myötä, mutta asiakas ei 
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tavoittele tietynlaista statusta, vaan haluaa ennemminkin salata palvelun käytön 

leimautumisen pelon vuoksi. 

Tämä tutkimus antaa vahvistusta Heinosen (2004, 2006) ja Heinosen ja Strandvikin 

(2009) tutkimustuloksille siitä, että asiakas kokee arvoa myös liittyen palvelun käytön 

aikaan ja paikkaan, erityisesti palvelun käytön ajallisen joustavuuden myötä. Heinosen 

(2006) mukaan palvelun joustava saatavuus ajallisesti sekä sijainnista riippumatta 

vaikuttavat positiivisesti asiakkaan kokemaan arvoon, sillä sen myötä asiakas säästää 

aikaa ja vaivaa, ja voi käyttää palvelua missä ja milloin haluaa. Tämä tutkimus 

vahvistaa Heinosen (2006) tutkimusta myös siltä osin, että digitaalisen palvelun 

käyttöpaikan yksityisyys vaikuttaa positiivisesti asiakkaan kokemaan arvoon. 

Heinosen tutkimus tehtiin pankkipalveluiden kontekstissa, jossa asiakkaat kokivat 

pankkiin liittyvän asioinnin henkilökohtaiseksi. Tämän tutkimuksen mukaan 

käyttötilanteen yksityisyys koetaan erityisen tärkeäksi digitaalisen terveyspalvelun 

kontekstissa, jos palveluun liittyy negatiivista leimautumista ja arkaluontoista, 

henkilökohtaista tietoa. Näin ollen palvelun saatavuus joustavasti esimerkiksi julkisilla 

paikoilla ei ole digitaalisen terveyspalvelun palvelun kontekstissa koettua arvoa. 

Yksityisyys palvelun käyttötilanteessa koettiin hyödyksi myös Heinosen ja 

Strandvikin (2009) tutkimuksessa. Muiden ihmisten läsnäolon koetaan tällöin 

vaikuttavan negatiivisesti koettuun arvoon (Heinonen 2006).  

Tämän tutkimuksen perusteella asiakkaan leimautuminen ei ilmene utilitaristisen 

arvon yhteydessä. Tämä voi johtua siitä, että leimautuminen on tunne (Croker 1986: 

96), kun utilitaristinen arvoulottuvuus liittyy asiakkaan kognitioon tai käytännön 

hyötyyn, joten tunteet eivät liity utilitaristiseen arvoon yhtä vahvasti kuin hedonistiseen 

ja sosiaaliseen arvoon (Babin ym. 1994, Addis & Holbrook 2001). Lopuksi halutaan 

huomauttaa, että tämä tutkimus vahvistaa Crockerin (1999) tutkimusta siitä, että 

asiakkaan leimautumisen tunne on subjektiivinen, tilanne- ja kontekstisidonnainen. 

Näin ollen kaikki asiakkaat eivät koe leimautumista samassa tilanteessa samalla 

tavalla, jos ollenkaan.  
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6.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä erityisesti Helsingin ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämän Mielenterveystalon kehittämisessä, mutta 

myös muiden yksityisten sekä julkisen terveydenalan organisaatioiden liiketoiminnan 

kehittämisessä. Tämä tutkimus tuo arvokasta ymmärrystä digitaalisten 

terveyspalveluiden asiakkaan arvonluontiprosessista ja arvon ulottuvuuksista. Tämä 

tutkimus antaa hyödyllistä tietoa siitä, mitkä tekijät digitaalisessa terveyspalvelussa 

vaikuttavat asiakkaan arvonluontiprosessiin positiivisesti, sekä millaista asiakkaan 

kokema arvo on. Personoidun digitaalisen terveyspalvelun huolellinen suunnittelu 

asiakkaan kokemien arvotekijöiden, kuten sisällön, visuaalisuuden ja 

helppokäyttöisyyden pohjalta vaikuttaa asiakkaan arvonluontiprosessiin positiivisesti. 

Tämä tutkimus antaa terveysalan yrityksille hyödyllistä tietoa siitä, miten yritykset 

voivat tukea asiakkaan itsenäistä arvonluontiprosessia digitaalisessa palvelussa. 

Erityisesti tutkimus antaa uusia näkökulmia siihen, miten asiakkaan kokema 

leimautuminen voi vaikuttaa arvonluonnin prosessiin sellaisten nuorten kohdalla, jotka 

eivät vielä ole hoitosuhteessa. Tietoa voidaan hyödyntää terveyspalveluiden 

toimialalla digitaalisten palveluiden kehittämisessä sekä asiakkaan arvonluonnin 

ymmärtämisessä. Julkinen terveydenhuolto ja yksityiset terveysalan yritykset voivat 

hyödyntää tämän tutkimuksen arvoulottuvuuksia erityisesti digitaalisten palveluiden 

kehittämisessä.  Arvoulottuvuudet tuovat esille, minkälaisia tarpeita asiakkaalla 

palvelussa on. Tutkimuksessa on pyritty tuomaan esille myös sellaisia tekijöitä, joita 

asiakkaat toivovat tulevaisuudessa digitaalisiin terveyspalveluihin. Asiakkaan 

arvonluontiprosessin ymmärtäminen on asiakasorientoituneen liiketoiminnan 

lähtökohta. Ainoastaan ymmärtämällä asiakkaan erilaisia tarpeita syvällisesti voidaan 

palveluita kehittää aidosti asiakkaan monimuotoisia tarpeita vastaavaksi. Arvon 

kokemisen subjektiivisuuden ja kontekstisidonnaisuuden ymmärtäminen ovat 

tärkeässä asemassa, kun halutaan ymmärtää erilaisten asiakkaiden tarpeita.  

Digitaalisia terveyspalveluita kehittäessä on tärkeää ymmärtää, että erityisesti nuoret 

aikuiset ovat valmiita toimimaan itsenäisesti digitaalisissa omahoitopalveluissa, mutta 

tarvitsevat edelleen ammattilaisen läsnäoloa, neuvoa ja tukea. Näin ollen digitaaliset 

palvelut eivät täysin voi korvata perinteisiä palveluita. Yritysten kannattaakin 
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digitaalisessa terveyspalvelussa luoda asiakkaalle mahdollisuus vuorovaikutukseen 

sekä palveluntarjoajan mutta myös muiden asiakkaiden kesken. Vuorovaikutuksen 

kautta voidaan antaa asiakkaalle tukea päätöksentekoon sekä mahdollisuuteen saada 

vertaistukea muilta asiakkailta.  

Tämä tutkimus antaa arvokasta tietoa leimautumisen merkityksestä asiakkaan 

arvonluontiprosessissa. Tämän tutkimuksen perusteella nuoret kokevat usein 

negatiivisen leimautumisen tunnetta arkaluontoisia terveyspalveluita sekä niiden 

asiakaskuntaa kohtaan. Leimautuminen voi pahimmillaan estää osallistumisen 

palveluun, vaikka tarve siihen olisikin. Yritysten tulisikin miettiä, miten ne voisivat 

toiminnallaan vähentää palveluihin ja erilaisiin sairauksiin liittyvää stigmaa. Yrityksen 

viestinnällä voidaan erityisesti vaikuttaa siihen, millaisen kuvan asiakkaat saavat 

palveluista sekä omasta asemoitumisestaan palvelun kohderyhmään nähden. Palvelun 

viestintä- ja markkinointikeinot ovatkin tärkeässä asemassa negatiivisen leiman 

hälventämisessä. Yritysten kannattaa pyrkiä ylläpitämään positiivista ja luotettavaa 

brändimielikuvaa, mikä voi vaikuttaa positiivisesti asiakkaan osallistumiseen. 

Sosiaalisessa mediassa on hiljattain luotu erilaisia yhteisöjä, joissa asiakkaat jakavat 

avoimesti kokemuksiaan ja pyrkivät näin hälventämään erilaisiin sairauksiin liittyvää 

negatiivista leimaa.  Keväällä 2016 Yle, Suomen Mielenterveysseura, 

Mielenterveyden keskusliitto ja Mannerheimin lastensuojeluliitto järjestivät Sekasin-

some-kampanjan (http://sekasin247.fi/), jonka kautta pyrittiin tuomaan esille nuorten 

mielenterveysongelmien yleisyys, ja antamaan mahdollisuus kertoa julkisesti omia 

kokemuksiaan mielenterveyteen liittyen. Kampanjaan osallistui myös suomalaisia 

seurattuja bloggaajia ja vloggaajia, joiden kautta kampanja levisi laajalti ja sai 

näkyvyyttä. Yritykset voisivatkin hyötyä vloggaamisesta osana liiketoimintaansa, sillä 

vloggaamisen avulla on mahdollisuus saavuttaa laajasti erilaiset kohderyhmät, 

erityisesti nuoret (Lähdevuori & Tuominen 2014). Yritykset voivat hyötyä myös 

yhteistyöstä seuratuimpien vloggaajien ja bloggaajien kanssa, joiden blogien ja 

vlogien kautta saavutetaan tehokkaasti näkyvyyttä. Näin tieto ilmaisista, matalan 

kynnyksen digitaalisista palveluista saavuttaa nuoret asiakkaat.  

Tämän tutkimuksen perusteella digitaalisen terveyspalvelun sisällöllä on merkitystä 

palvelun käytön jatkuvuuden kannalta. Yritysten tulisikin kiinnittää yhä enemmän 

http://sekasin247.fi/
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huomiota sisältömarkkinointiin (content marketing). Hyödyllistä ja mielenkiintoista 

sisältöä voi tämän tutkimuksen perusteella olla ajankohtaiset uutiset sekä 

blogikirjoitukset. Sisällöntuotannossa tulee ottaa huomioon sekä yrityksen 

sisällöntuotanto (B2C) että mahdollisuus kuluttajien väliseen sisällöntuotantoon (user-

generated content) (Cheong & Morrison 2008). 

Digitaalisten palveluiden kehittyessä yrityksillä on mahdollisuus erottautua 

panostamalla hyvin suunniteltuun markkinointiviestintään sekä kehittämällä asiakasta 

aktivoivia, erilaisiin tarpeisiin räätälöityjä palveluja aidosti asiakkaan tarpeiden 

pohjalta. Pysyäkseen kilpailukykyisenä digitalisoitumisen aikakaudella, jolloin 

palveluiden tarjonta on laaja, asiakaslähtöisen liiketoiminnan tulee olla yrityksen 

lähtökohta, jotta se pysyy kilpailukykyisenä.  

6.4 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet 

Tutkimuksen validiteetti kuvaa sitä, kuinka hyvin tutkimustulokset kuvaavat 

tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä (Koskinen ym. 2005: 254). Tutkimuksen 

validiteettia tarkastellaan yleensä sisäisen ja ulkoisen validiteetin näkökulmasta. 

Sisäinen validiteetti tarkoittaa käytettyjen tutkimusmenetelmien luotettavuutta. 

Luotettavuuteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi käyttämällä useita tutkimusmenetelmiä 

ja tekemällä sisäistä arviointia jo tutkimuksen alusta alkaen (Koskinen ym. 2005: 257). 

Tässä tutkimuksessa luotettavuutta vahvistaa kolmen eri tutkimusmenetelmän käyttö. 

Jotta aineisto olisi mahdollisimman luotettava, sitä kerättiin puolistrukturoitujen 

teemahaastattelujen, päiväkirjamenetelmän ja ääneen ajattelun menetelmän avulla. Jos 

eri menetelmien avulla päädytään samoihin tutkimustuloksiin, voidaan tuloksia pitää 

luotettavampina, kuin vain yhtä menetelmää käytettäessä (Koskinen ym. 2005: 158). 

Ulkoisella validiteetilla tarkastellaan tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä. (Koskinen 

ym. 2005: 254.) Tämän tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettäviä kovinkaan laajasti, 

sillä tapaustutkimuksessa pyritään ymmärtämään ja kuvaamaan syvällisesti yhtä 

tutkittavaa ilmiötä. Tarkoituksena ei siis olekaan tutkimustulosten laaja yleistäminen 

(Koskinen ym. 2005: 167.)  
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Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimustulosten tarkkuutta ja toistettavuutta (Koskinen 

ym. 2005: 159). Tämän tutkimuksen toistettavuuteen vaikuttavat empiirisen 

aineistonkeruun tarkka kuvaus, huolellinen haastattelurungon laatiminen, 

haastattelujen nauhoitus ja huolellinen litterointi. Lisäksi haastattelurunko ja 

päiväkirjaohjeistus ovat lukijalle saatavilla tämän tutkimuksen liitteenä. 

Reliabiliteettia arvioitaessa on kuitenkin todettava, että haastattelurunkoa muokattiin 

muutaman kysymyksen osalta kahden ensimmäisen haastattelun jälkeen, joiden 

perusteella tutkija pystyi laatimaan täsmällisempiä haastattelukysymyksiä.  

Ennen tutkimusta tutkija tutustui Mielenterveystaloon, jotta voisi esittää tutkittaville 

mahdollisen relevantteja kysymyksiä sekä tulkita paremmin tutkittavien vastauksia. 

Toisaalta tutkija tiedostaa, että ennalta hankittu kokemus Mielenterveystalosta on 

tiedostamattomasti saattanut vaikuttaa haastattelun etenemiseen, ja vastauksien 

tulkintaan, sillä voidaan olettaa, että tutkijan omakohtainen kokemus palvelusta 

vaikuttaa taustalla tutkimuksen toteutuksen aikana. Lisäksi, koska osa haastatteluista 

toteutettiin kasvotusten, tutkijalla oli mahdollisuus syvällisempään vastausten 

tulkintaan haastateltavien ilmeiden ja eleiden perusteella, kuin puhelinhaastatteluissa. 

Toisaalta, laadullisessa tutkimuksessa haastattelutilanne on keskustelunomainen, 

jolloin haastattelija saattaa huomaamatta vaikuttaa haastattelijan vastauksiin. 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta saattaa rajoittaa se, että tutkimukseen osallistujilla 

oli rajallisesti aikaa tutustua Mielenterveystaloon. Mikäli osallistujille olisi annettu 

enemmän aikaa tutustua palveluun, olisi heillä ollut mahdollisesti syvällisempää tietoa 

palvelun käyttöön liittyen. Lisäksi, vain yksi haastateltavista oli käyttänyt palvelua 

aikaisemmin. Tutkimuksen luotettavuuteen voi vaikuttaa myös se, että tutkittavilta ei 

suoraan kysytty, kokivatko he leimautumista Mielenterveystaloon liittyen, vaan 

leimautumisen ilmeneminen perustuu tutkijan omaan tulkintaan tutkittavien 

vastauksista. Aineiston analyysivaiheessa leimautumiseen liittyvää tulkintaa on pyritty 

tekemään erittäin huolella, jotta vastauksia ei tulkittaisi väärin.  

Tämän tutkimuksen kaltaisen, arkaluontoisen kontekstin yhteydessä on tarpeen pohtia 

myös tutkimuksen eettisyyttä. Tutkimuksen eettisyyden kannalta on Eskolan ja 

Suorannan (1998: 53 - 54) mukaan tärkeää, että haastateltavien osallistuminen 

tutkimukseen vapaaehtoista, ja se on heille ilmoitettu. Lisäksi, heidän mukaansa 
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tutkittaville on syytä ilmoittaa selkeästi tutkimuksen tarkoitus, jonka jälkeen 

tutkittavilla on mahdollisuus päättää myös olla osallistumatta tutkimukseen. Tämän 

tutkimuksen eettisyyttä puoltaa se, että tutkittaville ilmoitettiin selkeästi, että 

tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Ennen heidän osallistumistaan 

heille kerrottiin myös selkeästi, mihin tarkoitukseen tutkimustuloksia tullaan 

käyttämään. Osallistujille ilmoitettiin myös, että heidän nimeään ei tulla missään 

vaiheessa tutkimusta julkaisemaan, jotta yksittäisiä osallistujia ei voida tunnistaa 

tutkimuksesta. Eskolan ja Suorannan (1998: 56) mukaan arkaluontoista tietoa 

tutkittaessa tutkijan on mietittävä, onko kaikki hänen keräämänsä tieto tarpeellista 

tutkimuksen kannalta. Tässä tutkimuksessa tutkija pyrki hankkimaan tutkittavilta vain 

sellaista tietoa, joka on tarpeellista tutkimuksen kannalta. Tutkittavien terveyteen 

liittyviä tietoja ei tutkimuksessa haluttu esittää, sillä ne ovat henkilökohtaisia, eivätkä 

oleellisia markkinoinnin tutkimuksen kannalta.  

6.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin leimautumista osana asiakkaan arvonluontiprosessia 

digitaalisten terveyspalveluiden kontekstissa. Leimautumisen merkitystä asiakkaan 

arvonluonnissa digitaalisissa terveyspalveluissa ei ole aikaisemmin tutkittu, joten tämä 

tutkimus antaa hyvän pohjan tulevaisuudessa leimautumisten merkitystä 

arvonluonnissa tarkasteleville tutkimuksille, erityisesti digitaalisten 

terveyspalveluiden kontekstissa. Tietoa leimautumisen merkityksestä joiltain osin 

voidaan hyödyntää myös muiden toimialojen palveluissa, joihin liittyy leimautumista. 

Lisäksi tutkimuksesta saa hyödyllistä tietoa asiakkaan kokeman arvon ulottuvuuksista 

terveyspalveluiden ja jossain määrin myös yleisesti digitaalisten palveluiden 

kontekstissa, erityisesti digitaalisen palvelun käytettävyyden osalta.  

Tämän tutkimuksen perusteella asiakkaan arvonluontiprosessi on osa asiakkaan 

henkilökohtaista ekosysteemiä, jolla tarkoitetaan kaikkia niitä toimijoita, jotka jollain 

tavalla liittyvät asiakkaan arvonluontiprosessiin yksittäisessä palvelussa. Näitä 

toimijoita ovat esimerkiksi toiset palveluntarjoajat sekä asiakkaat. Ekosysteemin 

näkökulmasta tarkastellaan, miten asiakas toimii ja miten yksittäinen palvelu liittyy 

hänen koko ekosysteemiinsä (Voima, Heinonen, Strandvik, Mickelsson & Arantola-

Hattab 2011). Tässä tutkimuksessa havaittiin, että eri asiakkaat käyttävät digitaalista 
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terveyspalvelua eri tarkoituksiin riippuen asiakkaan henkilökohtaisesta tilanteesta. 

Esimerkiksi, yksi asiakas voi käyttää palvelua muita palveluja korvaavana palveluna, 

kun toinen hyödyntää samaa palvelua vain muita terveyspalveluja tukevana palveluna. 

Tällöin asiakkaan päämärä palvelussa on erilainen. Jatkossa olisikin hyödyllistä tutkia 

asiakkaan erilaisia tavoitteita ja sitä, millä tavalla nämä tavoitteet vaikuttavat 

arvonluontiprosessiin asiakkaan ekosysteemissä. Tässä tutkimuksessa huomattiin 

myös, että asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet kuten persoonallisuus ja kokemus 

digitaalisen palvelun käyttäjänä vaikuttavat arvonluontiin. Jatkossa olisikin 

mielenkiintoista tutkita erilaisia digitaalisen terveyspalvelun asiakaspersoonia, ja 

miten leimautuminen ilmenee erilaisten asiakaspersoonien arvonluonnissa.  

Tutkimuksessa ilmeni, että digitaalisessa terveyspalvelussa palvelun sisältö on yksi 

merkittävä tekijä, joka vaikuttaa asiakkaan kokemaan arvoon. Sisällön esittäminen 

väärällä tavalla voi pahimmassa tapauksessa saada asiakkaassa aikaan leimautumisen 

tunnetta, tai jos sisältö ei ole tarpeeksi mielenkiintoista, asiakas ei halua jatkaa 

palvelun käyttöä. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tutkia, miten 

sisältömarkkinointia voitaisiin hyödyntää digitaalisen terveyspalvelun kontekstissa, ja 

miten sisältömarkkinoinnilla voidaan vaikuttaa asiakkaan kokemaan arvoon 

positiivisesti. 

Terveyspalveluiden tutkimuksessa on hiljattain alettu tutkia asiakkaan valtaistumisesta 

ja roolista itsenäisenä arvonluojana (McColl-Kennedy ym. 2012). Tämän tutkimuksen 

perusteella näyttää siltä, että asiakas ei ole vielä valmis ainakaan täysin korvaamaan 

perinteisiä terveyspalveluja digitaalisilla palveluilla, vaan palveluntarjoajaa eli 

terveysalan ammattilaista tarvitaan vielä tukemaan asiakkaan arvonluontia suorassa 

vuorovaikutuksessa. Digitaaliset terveyspalvelut ovat kuitenkin yleistymässä, ja 

hyödyllistä olisikin tutkia, miten asiakas saadaan sitoutettua digitaaliseen palveluun 

pitkällä aikavälillä. 

Tutkijan resurssien rajallisuuden vuoksi arvonluontiprosessia ajallisesti ennen 

palvelun käyttöä ja sen jälkeen ei ollut mahdollista tutkia kokonaisvaltaisesti. 

Tutkimuksessa ilmeni kuitenkin esimerkiksi, että nuoret etsivät terveyteen liittyvää 

tietoa hakukoneiden avulla, jolloin palvelun hakukonenäkyvyys on edellytys 
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palveluun osallistumiselle. Jatkossa olisikin hyödyllistä tutkia myös asiakkaan 

arvonluontiprosessin ajallista ulottuvuutta digitaalisessa terveyspalvelussa. 
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Liite 1 Teemahaastattelurunko 

Taustatiedot/kuluttajapersoona: 

Kerro hieman itsestäsi? 

- ikä 

- sukupuoli 

- ammatti 

Millainen olet kuluttajana? 

- toiminnallisuus vs. tunteet  eli käytännön hyöty, asiapitoisuus vai 

elämyksellisyys/viihdyttävyys 

- sosiaalisuus 

Miten kuvailisit itseäsi digitaalisten palveluiden käyttäjänä? 

Miten etsit ensisijaisesti terveystietoa? 

Kuinka aktiivisesti käytät digitaalisia terveyspalveluita? 

Milloin viimeksi olet etsinyt terveyteen liittyvää tietoa internetistä? Millaista? 

Onko mielenterveystalo.fi sinulle tuttu? 

Oletko aikaisemmin käyttänyt mielenterveystalo.fi-sivustoa? 

- kuinka usein? 

Millaiset odotukset sinulla oli mielenterveystalo.fi-palvelusta? Miksi? 

Vaikuttivatko aikaisemmat kokemuksesi digitaalisista terveyspalveluista 

kokemukseesi mielenterveystalo.fi-palvelusta? 

 

Mielenterveystalo.fi-sivulle saapuminen/odotukset 

Miten saavuit verkkosivulle/löysit verkkosivun? 

Millainen oli ensivaikutelmasi palvelusta? 

Mihin kiinnitit erityisesti huomiota? 

Kuvaile tyypillisin tilanne, jolloin käytät mielenterveystalo.fi-palvelua. 

- aika 

- paikka 

- rajoitukset käyttötilanteen suhteen? 

Onko palvelu mielestäsi joustavasti saatavilla ajan ja paikan suhteen? 

- Toivoisitko tähän jotain muutoksia? 

 

Mielenterveystalo.fi-palvelun käyttöprosessi 

Miten etenet mielenterveystalo.fi-palvelussa tyypillisesti? 

Keskeytyikö polkusi jossain vaiheessa käyttöprosessia? Miksi? 

Onko palvelu mielestäsi johdonmukainen? 

Löydätkö palvelusta helposti etsimäsi tiedot/sinulle sopivat osiot? 

Mihin kiinnitit erityisesti huomiota palvelua käyttäessäsi? 

Millaiseksi koet palvelun käytettävyyden? 

- sujuvuus 

- toimivuus 

- nopeus 

- hitaus 

Millaisia ominaisuuksia toivoisit palvelun käytettävyyteen ja toimivuuteen liittyen? 

Mitä mieltä olet palvelun käyttöliittymästä? 

Mitä mieltä olet Mielenterveystalossa olevista toiminnallisista osioista ja tehtävistä? 

- Kuinka kehittäisit niitä? 

- Esim. pelillisyys, käyttäjän aktiivisuus, tehtävät ym. 
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- oirenavigaattori 

Millaiseksi koet palvelun luotettavuuden? 

Millaisia tunnetiloja palvelun käyttäminen sinussa herätti? 

Millainen olisi mielestäsi asiakaslähtöinen mielenterveyspalvelu? 

Mitä ominaisuuksia palvelussa pidät tärkeimpinä itsellesi? 

Jäikö mieleesi erityisesti jotain kehityskohteita? Entä hyviä ominaisuuksia? 

Millaisia toiminnallisia ominaisuuksia toivoisit palveluun tulevaisuudessa? 

Voisiko palvelu mielestäsi olla hauska/viihdyttävä jollain tavalla? 

Miten suuri merkitys sinulle on, että palvelu on ilmainen? 

 

Mielenterveystalo.fi-palvelun sisältö 

Mitä mieltä olet palvelun asiasisällöstä? 

Millaiseksi koet palvelussa tarjottavan sisällön laadun ja luotettavuuden? 

Koetko, että Mielenterveystalon toiminnalliset osiot, esim. oirenavigaattori, ovat 

luotettavia? 

Mikä sinua miellyttää palvelussa erityisesti? 

Mikä ärsyttää tai häiritsee? 

Mitä mieltä olet palvelun ulkoasusta? Visuaalisuus? 

Millaisia tunteita palvelun sisältö, ulkoasu, visuaalisuus herättää sinussa? 

Millaista sisältöä toivoisit palvelussa olevan tulevaisuudessa? 

- viihdyttävä, asiapitoinen, opettavainen 

 

Mielenterveystalo.fi-palvelussa vierailun lopetus & lopputulos 

Miten palvelussa vierailusi tyypillisesti loppuu? 

Millaista hyötyä/arvoa koet saavasi palvelusta? 

Mitkä asiat jäivät palvelusta erityisesti mieleen? 

Millainen tunnetila palvelun käyttämisestä sinulle jäi? 

Voisitko ajatella käyttäväsi palvelua uudestaan? Miksi? 

Millaisia hyötyjä palvelun pitäisi tarjota, jotta käyttäisit sitä uudestaan? Esim. 

hauskuus, viihdyttävyys, pelillisyys ym. 

 

Osallistuminen 

Osallistutko mielelläsi tällaiseen mielenterveyden itsepalveluun? Miksi? 

Miten koet tällaisen "itsehoitopalvelun" verrattuna perinteisiin terveyspalveluihin? 

Osallistutko hyvinvointisi edistämiseen mieluummin omatoimisen digitaalisen 

palvelun avulla kuin hakeutumalla esimerkiksi lääkärin vastaanotolle? Miksi? 

Mitä mieltä olet palvelun osallistavasta sisällöstä? 

Onko palvelu mielestäsi tarpeeksi osallistava? 

Tuoko mahdollisuus osallistua oman mielen hyvinvoinnin itsehoitoon sinulle 

lisäarvoa?Miksi? 

Miten haluaisit osallistua mielenterveytesi ja hyvinvointisi edistämiseen tällaisen 

palvelun kautta? 

Mikä saa/saisi sinut osallistumaan palveluun säännöllisesti? Miksi? 

Koetko, että palvelussa osallistumisesta on liikaa vaivaa? Miksi? 

Millainen asenne sinulla oli mielenterveystalo-palvelua kohtaan aloittaessasi 

palvelun käyttämisen? 

Millainen asenteesi on nyt? 
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Liite 2 Päiväkirjaohjeistus 

Päiväkirjassa on tarkoitus kuvailla kokemustasi mielenterveystalo.fi-palvelusta, 

palvelun toimivuudesta ja sisällöstä sekä käyttöprosessisi eri vaiheita 

verkkosivulla ”surffaillessasi”. Kirjoita päiväkirjaa viikon ajan, mieluiten päivittäin, 

jos mahdollista. Merkitse jokaisen päiväkirjamerkintäsi kohdalle mielenterveystalo.fi-

palvelussa vierailusi päivämäärä. 

Kuvaile päiväkirjassasi miten etenit palvelussa (eli millainen oli ”polkusi” palvelussa 

vieraillessasi), millaisiin asioihin kiinnitit huomiota palveluun saapuessasi, sitä 

käyttäessäsi ja palvelusta poistuessasi. Kirjoita, millaisia ajatuksia ja tuntemuksia 

palvelu sinussa herättää, ja millaisia kehityskohtia sekä hyviä asioita huomaat 

palvelussa. Kuvaile palvelussa etenemisen vaiheitasi ja kokemustasi mahdollisimman 

tarkasti ja selkeästi. 

Pohdi edellä mainittuja asioita mieluiten jokaisen mielenterveystalo.fi-palvelun 

käytön aikana vastaamalla mahdollisimman moneen seuraavista kysymyksistä: 

 Millaisessa tilanteessa tänään käytit palvelua? Esim. aika, ympäristö 

o Liittyikö käyttötilanteeseen joitakin rajoittavia tekijöitä? 

 Millainen on ensivaikutelmasi mielenterveystalo.fi-sivulle mennessäsi? 

 Mitä ajatuksia palveluun liittyen herää palvelua käyttäessäsi? 

 Millaisia tunteita palveluun liittyen herää sitä käyttäessäsi? 

 Mihin kiinnitit erityisesti huomiota käyttäessäsi palvelua? 

 Millaisia kehityskohtia ja toimivia asioita huomaat käyttäessäsi palvelua? 

o toiminnallisuus, esim. tehtävät, oirenavigaattori, sujuvuus, loogisuus 

jne. 

o sisältö, esim. tiedon laatu, luotettavuus, asiasisältö jne. 

o visuaalisuus 

 Mistä pidit erityisesti palvelussa? 

 Millaisia vaiheita palvelussa surffailuun sisältyi? Miten etenit? 

Seuraavia kysymyksiä voit miettiä jokaisen palvelun käyttökerran jälkeen: 

 Mihin lopetit palvelun käyttämisen? Miksi? 

 Mitkä asiat palvelun käytöstä jäivät sinulle erityisesti mieleen? 

 Millainen tunnetila sinulle jäi palvelun käyttämisestä? 

 Millaista hyötyä/arvoa koet saavasi palvelusta? 

 Mitä jäit kaipaamaan? 

 Osallistutko mielelläsi tällaiseen digitaaliseen mielenterveyden itsepalveluun? 

Miksi? 



98 

 Palaatko mielelläsi uudestaan palveluun? Miksi? 

 Onko palvelu mielestäsi sellainen, että osallistuisit siihen uudestaan? Miksi? 

Voit halutessasi kirjoittaa ylös muitakin asioita, jotka Sinulle tulevat mieleen palvelua 

käyttäessäsi.  

Pyytäisin Sinua kirjoittamaan päiväkirjaa tietokoneella ja lähettämään sen minulle 

sähköpostiini pia-maria.luukkainen@student.oulu.fi  sovittuun haastatteluun 

mennessä. 

Linkki palveluun: www.mielenterveystalo.fi  

Kiitos ajastasi! 

mailto:pia-maria.luukkainen@student.oulu.fi
http://www.mielenterveystalo.fi/

