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Johdanto  

Tuoreimman Syöpätilastoraportin mukaan vuonna 2018 Suomessa todettiin 34 372 

uutta syöpää. Uusien syöpätapausten määrä tulee kasvamaan 34:llä prosentilla vuoteen 

2035 mennessä, mitä selitetään väestön ikääntymisellä. Syöpäkuolleisuus on kuitenkin 

laskenut tasaisesti 1990-luvulta lähtien ja sen ennustetaan laskevan entisestään. 

(Pitkäniemi ym. 2018.) Syöpä on yksilölle koettelemus ja suuri kustannus. Syövän 

yleisyydestä johtuen kustannusvaikutukset ovat merkittäviä myös yhteiskunnalle, minkä 

takia syövän hoitamiseen, hoitojen toteuttamiseen ja syövän ennaltaehkäisyyn 

kehitetään jatkuvasti uusia menetelmiä. Tutkin pro gradu -tutkielmassani digitaalista 

mobiilisovellusta Noonaa, jota käytetään syöpähoitoihin liittyvien oireiden seurantaan 

sekä yhteydenpitoon potilaan ja hoitoyksikön välillä.  

Noonan ovat yhteistyössä kehittäneet kaupallista toimintaa harjoittava yritys ja julkisen 

sairaanhoidon yksikkö, HUS Syöpäkeskus1. Sovellus on otettu käyttöön useissa 

syöpähoitoa tarjoavissa yliopistollisissa ja alueellisissa keskussairaaloissa, kuten HUS 

Syöpäkeskuksessa ja Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Potilas käyttää Noonaa 

älypuhelimella, tietokoneella tai tabletilla. Noona tuo syöpäklinikan “käden ulottuville”, 

kuten Pirkanmaan sairaanhoitopiirin verkkopoliklinikan vetäjä Maarit Bärlund kuvaa 

blogissaan (”Vaivattomasti yhteys syövänhoidon asiantuntijoihin”, 20.2.2017). Noonan 

tarkoituksena on hänen mukaansa yhteyden jatkuminen potilaiden ja hoitoyksikön 

välillä hoitojakson päättyessä sekä potilaiden mielenrauhan ja turvallisuudentunteen 

säilyttäminen.  

Noonan käyttöönotosta sairaaloissa on kirjoitettu paljon painottaen sen potilaalle 

tarjoamia hyötyjä (ks. esim. Mediuutiset 13.6.2018; Lapin sairaanhoitopiiri 31.10.2017). 

Joissain teksteissä Noonaa kuvaillaan etäseurannan välineenä yhteydenpidon välineen 

sijaan. Noonan oirekyselyllä koetaan mahdolliseksi korvata joitain vastaanottokäyntejä, 

ja hoitohenkilökunnan aikaa säästyy turhien puhelinkeskustelujen jäädessä pois. 

Noonan avulla halutaan saavuttaa hyötyjä yksittäisten potilaiden hoidossa, mutta myös 

laajemmin säästämällä resursseja. Terveydenhuollon kustannussäästöpaineisiin 

                                                 
1 HUS Syöpäkeskus vastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aikuisten syöpähoidoista. HYKS-

nimitys viittaa yliopistolliseen keskussairaalaan ja sairaanhoitoalueeseen. HUS ja HYKS nimitykset 

liittyvät tulosyksikköön ja brändiin, eivätkä tämän tutkimuksen kannalta ole oleellisia erottaa tarkasti. Eri 

yhteyksissä esiintyy edelleen eri nimityksiä: HUS Syöpäkeskus, Syöpätautien klinikka, HYKS 

Syöpäklinikka. (HUS Nimistöopas) 
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digitaalitekniikan toivotaan tuovan helpotusta: teknologia tukee ennaltaehkäisyä, 

potilaan osallistamista ja hoidon yksilöllistämistä (Mäkelä ja Mäkijärvi 2017). 

Terveyspolitiikka korostaa yksilöllistä hoitoa ja innovatiivisen teknologian roolia sen 

takaamisessa. Esimerkiksi tuorein hallitusohjelma tukee Noonan kaltaisia julkisen ja 

yksityisen sektorin yhdessä kehittämiä teknologisia ratkaisuja, joilla toivotaan 

saavutettavan paitsi tehokkuutta terveyspalveluihin, myös uutta teollisuutta. (ks. 

Valtioneuvoston julkaisuja 2019: 31, 99). Noona on esimerkki palvelujen 

digitalisoitumisesta tai siirtymisestä verkkoon, minkä Sanna Marinin hallitus on myös 

asettanut tavoitteekseen. Julkiset palvelut halutaan sähköiseksi viimeistään vuonna 

2023. Samalla monia huolettaa kuitenkin kansalaisten digitaidot: jääkö joku palvelujen 

ulkopuolelle? (Yle Uutiset 9.3.2020.) 

Yksilöllistetyssä lääketieteessä perimän selvittämisen avulla voidaan edistää terveyttä ja 

suunnitella sairauksien hoitoa, koska esimerkiksi geenitiedon avulla voidaan valita 

sopivin lääke tai hoitotapa kyseiselle potilaalle. Yksilöllistetyn lääketieteen 

mahdollistamiseksi terveydenhuollon käyttöön kehitetään teknologiaa. Yksilöllisessä 

hoidossa oleellista on henkilökohtaisen tiedon kerääminen, jolloin potilaiden rooli 

tiedonkerääjinä ja tallentajina korostuu. (Ks. esim. STM – Yksilöllistetty lääketiede.) 

Sosiologinen tutkimus osoittaa, kuinka terveysdatan merkitys yksilöllistetyssä 

lääketieteessä on ajanut jo ohi biopankkien ja geenitiedon. Voidaankin puhua 

dataohjautuneesta yksilöllistetystä lääketieteestä (data-driven personalized medicine) 

(Tarkkala, Helén ja Snell 2019). Suomesta rakennetaan terveysteknologian Piilaaksoa, 

jonka tavoitteissa painottuu taloudellinen hyöty, vaikka keskeisinä perusteluina 

käytetään julkisen terveydenhuollon kehittämistä (Tarkkala, Helén, ja Snell 2019, 8–9). 

Suomalaista teknologia- ja terveysosaamista halutaan enenevässä määrin tarjota myös 

maan rajojen ulkopuolelle. Terveystalon johtavan ylilääkärin ja entisen HYKS 

Syöpäklinikan ylilääkärin Petri Bonon sanoin: ”Kun meillä on täällä Suomessa jotain 

hyvää, niin kyllä siitä pitää olla valmius tuottaa palveluja itse maksaville ja 

ulkomaalaisille markkinahintaisesti, niinhän kaikki muutkin tekevät. Jos hoidamme vain 

suomalaisia, tämä tulee meille kalliiksi”, (Kauppalehti 1.7.2015).  

Terveydenhuollon digitalisaatio tapahtuu yhtäaikaisesti monen muun kehityskulun 

kanssa: julkisten palveluiden leikkaaminen on yksi uusliberaalin yhteiskunnan oire, 

johon vastataan osallistamalla ja aktivoimalla kansalaisia. Aktiiviset terveyskansalaiset 
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tarvitsevat vähemmän hoitoa tai ovat valmiita maksamaan hyvinvointinsa ylläpidosta. 

Digitalisaation aktivoimaa potilasta voi ajatella uusliberaalin järjestelmän aktiivisena 

kansalaisena, jolla on enenevässä määrin vastuu oman hyvinvointinsa ylläpitämisestä 

markkinoiden tarjoamilla palveluilla. Kansalaiselle muodostuu tuottajan ja kuluttajan 

kaksoisrooli. Tuottavan työn tekeminen on keskeistä hyvinvoinnin tuottamisessa, koska 

etuuksia tarjoavan hyvinvointivaltion nähdään passivoivan kansalaisiaan. (Juhila 2006, 

69–70.) Kansanterveystyö on muuttunut elinolojen parantamisesta yksilön valintoihin 

vaikuttamiseen valistuksen ja riskiajattelun avulla.  

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen digitalisoituminen liittyy sosiologian 

datafikaatioksi nimeämään kehityskulkuun (Marres 2017). Digitaalisuus on 

mahdollistanut sosiaalisten prosessien ja ihmisten monitoroinnin, minkä seurauksena 

dataa syntyy enemmän kuin aiemmin (Marres 2017). Ihmisistä ja sosiaalisesta 

toiminnasta kerättyä dataa analysoimalla voidaan ennakoida ongelmia ja seurata 

erilaisia prosesseja tehokkaammin kuin ennen. ”Big datan” avulla tiedetään maailmasta 

enemmän kuin aikaisemmin, mikä voi muuttaa tapaamme ajatella esimerkiksi työstä, 

terveydestä ja elämästä ylipäätään (Cukier ja Mayer-Schoenberger 2013.)  

Suomessa Apotti-järjestelmän avulla pyritään saamaan miljoonien ihmisten 

terveystiedot saman tietojärjestelmän alle, minkä luvataan hyödyttävän niin kansalaisia 

kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Apotin avulla on mahdollista mitata hoidon 

vaikuttavuutta, yhtenäistää käytäntöjä ja säästää resursseja. (HS 9.11.2018.) Apotin 

yhtenä tavoitteena on auttaa sosiaali- ja terveyspalveluja toimimaan laadukkaammin ja 

tehokkaammin. ”Jatkuva mittaaminen mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja 

kehittymisen” (Apotti, verkkosivu). Niin Apotti-järjestelmä, kuin osaltaan Noona-

sovellus sopivat Julkusen (2004) hahmottelemaan julkisten palvelujen uuteen 

institutionaaliseen kehykseen, johon liittyy kolme ulottuvuutta. Ensiksi palvelujen 

tuottamiseksi integroidaan uusia toimijoita osaksi systeemiä, esimerkiksi yksityisiä 

palveluntarjoajia. Toiseksi julkisia resursseja jaetaan palveluntarjoajille esimerkiksi 

hankerahoituksina ja palvelujen ostajille esimerkiksi palveluseteleinä. Kolmas 

ulottuvuus on uusien valvontamekanismien kehittäminen. Uusia toimijoita voidaan 

valvoa mittareilla ja vertailuilla. Uudet toimintatavat luovat uusia suhteita 

institutionaaliseen kehykseen kuuluvien toimijoiden välille. Kumppanuus ja yhteistyö 

voi lisääntyä, mutta tulosvastuullisuus saattaa aiheuttaa myös kilpailua. Näiden 

kehityskulkujen myötä myös kansalaisten luottamus palvelujärjestelmään voi horjua. 
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(Julkunen 2004, 178–9.) Myös Noona-sovellukselle voidaan nähdä monenlaisia 

käyttötapoja, koska se mahdollistaa syöpähoitoja antavien yksiköiden toiminnan ja 

potilaiden toiminnan valvonnan. Onkin tärkeätä tutkia, millaisena sovellus sen eri 

käyttäjäryhmille näyttäytyy.  

Tämän tutkimuksen keskiössä ei ole aktiivinen terveyskansalainen, vaan syöpäpotilas. 

Tutkimukseni liittyy syövän sairastamiseen ja tarkastelen Noona-sovelluksen käyttöä 

vahvasti potilaan näkökulmasta. Siksi on tärkeää ymmärtää, mitä sairastaminen on. 

Uraauurtavaa tutkimusta sydänsairauksista tehnyt lääkäri ja kulttuurintutkija Marja-

Liisa Honkasalo (2008) ymmärtää sairauden tekemisenä; toistojen ja toimintojen kautta 

merkityksellistyvänä asiana, joka kiinnittyy yhteiskunnallisesti tuotettuihin normeihin ja 

instituutioihin. Sairaus ei ilmene puhtaasti lääketieteellisten kategorisointien (eli 

diagnoosien) kautta, vaan on koko ajan muuntuva ja muokkaantuva, kuten sairas keho. 

Tekeminen on sekä henkilökohtaista että vuorovaikutuksessa tapahtuvaa, sisältäen 

kertomusten, metaforien ja ei-kielellisten viestien käyttöä (Honkasalo 2008, 68–9, 71.) 

Myöhemmin Honkasalo (2014) on jatkanut sairauden ontologian selvittämistä 

käyttämällä Karen Baradin ajatuksia. Honkasaloa (ja Baradia) mukaillen ymmärrän 

sairauden sekä materiaalisena liikkeenä että ruumiillisena tekemisenä sen 

diskursiivisten, fenomenologisten tai sosiaalis-konstruktiivisten ulottuvuuksien lisäksi. 

Kehon ”sisäpuoli” ei tyhjenny pelkästään sosiaalisesti rakentuneiden merkitysten 

tarkasteluun, koska luonto voi ”potkaista takaisin” (Honkasalo 2014, 197, 219). 

Esimerkiksi elinsiirroissa voi syntyä uusi kudostyyppi tai veriryhmä, ja mahdollisia 

seurauksia on vaikea ennakoida. Honkasalo (2014, 201) lähestyy sydänsairauksia 

muodostamansa ’tautimo’-käsitteen kautta: sairaus on tekemistä inhimillisten, ei-

inhimillisten (esim. sydämentahdistin) ja kumppanilajeista (esim. sika) ”koostuvien 

toimijoiden verstaana, suhdepaikkana”. Näistä lähtökohdista tarkastelen, asettuuko 

Noona osaksi syöpää sairastavan päivittäisiä toimintoja. Myös erilaisten toimijoiden 

väliset yhteydet, yhdessä toimiminen ja näkökulmien yhteensopivuus nousevat tärkeiksi 

tarkastelun kohteiksi tässä tutkielmassa.  

Honkasalon (2014, 218) kontekstissa teknologia ja ihmisruumis muodostuvat 

”teknohybridiksi”, mikä eroaa tämän tutkielman kontekstista. Noona on syöpäpotilaan 

ruumiin ulkopuolinen väline, mutta sillä raportoidaan ruumiin toimintoja. Sairautta 

tekemisenä voi lähestyä myös Straussin, Fagerhaughin, Suczekin ja Wienerin (1982a) 
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potilaan työn käsitteen kautta, joka on yksi tutkimuksen ydinkäsitteistä. Sairauden 

kanssa tehtävään työhön – lääkärin ja hoitajien ohjeiden noudattamiseen – tulee yksi 

työtehtävä lisää: sähköinen oireraportointi. Noonan kehittäjät pyrkivät liittämään 

Noonan osaksi potilaiden elämää sairauden kanssa. Muille toimijoille syövänhoidon 

kontekstissa syöpä ei kuitenkaan ole omassa kehossa tapahtuva asia, mikä voi vaikuttaa 

suhtautumiseen kehoa ja sairautta mittaavaan teknologiaan. Lääkärille ja 

sairaanhoitajalle Noona on työväline, jonka käyttö tapahtuu työpäivän aikana. 

Yritysjohtajalle se on tuote, jota myydään. Noona liittyy kaikkien osapuolten tekemään 

työhön, mutta heidän tekemänsä työ ei ole samanlaista. Tutkimukseni tarkoituksena on 

selvittää, mitä Noona tarkoittaa eri toimijoille. Tarkemmat tutkimuskysymykset 

esittelen teoreettisen viitekehyksen yhteydessä.  

Tutkielman aihe yhdistää pitkäaikaisia sosiologisia kiinnostuksenkohteitani: 

sairastamisen kokemuksellisen ulottuvuuden, sairauden ja terveyden rajanvedot ja 

luokittelujärjestelmät sekä teknologioiden roolin niiden tekemisessä. Kiinnostuin melko 

varhaisessa vaiheessa opintojani kuolemantutkimuksesta ja kandidaatintyöni käsitteli 

surua. Tarkastelin esimerkiksi DSM-5 -tautiluokitusjärjestelmään ehdotettua 

suruhäiriödiagnoosia (complicated grief disorder). Halusin selvittää mitä sureminen 

voisi olla sosiologisen linssin läpi tarkasteltuna psykiatristen, psykologisten, 

hoitotieteellisten ja teologisten selitysten lisäksi. Kenneth Dokan (2008) riistetyn surun 

käsite resonoi sosiologisesti: millaiset rakenteet ja sosiaaliset normit riistävät joiltain 

mahdollisuuden surra läheisensä kuolemaa? Hain saattohoidon erityistason yksikköön 

Terhokotiin harjoitteluun ja vietin siellä kolme kuukautta tutustuen saattohoitoon 

sosiaalityön, vapaaehtoistyön ja hoitotyön näkökulmista. Harjoittelin etnografian 

tekemistä tekemällä muistiinpanoja siitä mitä näin ja kuulin. Kiinnostuin sairastamisen 

prosessista – siitä, mitä tapahtuu ennen Terhokotiin tuloa. Terhokodin potilaat ovat 

suurimmaksi osaksi syöpäpotilaita ja tiesin lyhyen saattohoitokokemukseni ansiosta 

syövästä edes jotain. Halusin tutkia syöpää ja ajatus Noona-sovelluksesta tuli ohjaajani 

Sirpa Wreden aloitteesta.  

Monet merkittävät terveyssosiologiset tutkimukset sairastamisesta on tehty 

tarkastelemalla omaa sairauden kokemusta (ks. esim. tässä tutkielmassa Frank 

1995/2013). Kokemukseni Terhokodista, henkilökohtaisena avustajana 

työskenteleminen ja sairastaminen lähipiirissä ovat auttaneet refleksiiviseen 
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tutkimusotteeseen pyrkimisessä. Koen, että sairastamista – kuten muitakaan 

traumaattisia elämänkokemuksia tai ihmisten identiteettiin syvästi liittyviä kokemuksia 

– ei voi ymmärtää ulkopuolelta, mutta hyvänä liittolaisena voi toimia. Refleksiivisyyden 

avulla voi tunnustaa tuottamansa tiedon haurauden ja antaa lukijan arvioida tutkijan 

rakentamien argumenttien totuudenmukaisuutta (Gould 2016, 37).  

Esittelen seuraavaksi aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Ensimmäisen luvun 

aloitan käsittelemällä muuttuvaa potilaan roolia, minkä jälkeen siirryn terveydenhuollon 

muutostrendeihin: digitalisaatioon ja rationalisaatioon. Lopuksi käsittelen uusinta 

kehityskulkua niin terveydenhuollossa kuin syöpähoidossa, eli potilaan raportointia 

aktiivisena osallistumisen muotona omassa hoidossaan. Teoreettisen viitekehyksen 

rakennan luvussa kaksi. Yhdistän monipaikkaisuutta ja toimijoiden välisiä suhteita 

tarkastelevaa sosiaalisten maailmojen tutkimusperinnettä ja potilaan työtä 

käsitteellistäviä terveyssosiologisia teorioita. Tutkimus on toteutettu 

tapaustutkimuksena. Aineistonkeruuta, tutkimusasetelmaa ja analyysimenetelmää 

käsittelen luvussa kolme. Luku neljä on ensimmäinen analyysiluku, jossa tarkastelen 

sosiaalisten maailmojen muodostamia representaatioita potilaan digitaaliselle 

oireraportoinnille ja representaatioiden välisiä kitkoja. Analyysin tulokset esittelen 

alaluvussa 4.5. Luku viisi keskittyy syöpäpotilaan työhön ja analyysin tuloksia esittelen 

alaluvussa 5.4. Analyysilukujen tuloksia vedän yhteen loppukeskustelussa luvussa 

kuusi.  
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1. Tausta 

Syöpää sairastavan potilaan rooli ja potilaan tekemä työ oireraportoinnin muodossa 

liittyvät sosiologisina ilmiöinä niin terveyssosiologiaan kuin teknologian tutkimukseen 

ja terveydenhuollon digitalisaatioon. Esittelen näitä keskusteluja tutkimukseni 

näkökulmasta. Lopuksi käsittelen lääketieteelliselle syöpätutkimukselle tärkeäksi nähtyä 

tiedonkeruun tapaa: potilaan oman voinnin ja oireiden raportointia (Patient-reported 

outcomes, PRO), johon myös Noona perustuu. Potilaan oman voinnin monitorointi ja 

siitä raportointi ei ole kokonaan uusi ilmiö, mutta sen mittasuhteet ovat muuttuneet 

digitaalisten välineiden myötä. Sosiologista tutkimusta aiheesta on niukasti, mikä lisää 

tämän tutkimuksen tärkeyttä.  

1.1. Potilaan rooli  

Amerikkalainen sosiologi ja modernisaatiota rakennefunktionaalisesta näkökulmasta 

tarkastellut Talcott Parsonsin (1951) käsitteellisti potilaan tilanteen sairaan roolin (sick 

role) käsitteellä. Parsonsin (1951) systeemiteoria määrittelee sairauden poikkevaksi 

tilaksi, josta paraneminen on potilaan yhteiskunnallinen velvollisuus. Potilas on 

sairautensa vuoksi oikeutettu poikkeamaan sosiaalisista normeista, mutta velvoitettu 

luovuttamaan vastuun hoidostaan hoitavalle instituutiolle (Parsons 1951). Sairaan rooli 

rakentuu siis suhteessa lääkäriin, jolla on terveydenhuollon edustajana valta määritellä 

sairauden rajat. Terveydenhuolto on kontrollia harjoittava instituutio, jonka tavoitteena 

on palauttaa ihmiset terveen rooliin. (Vaskilampi 2010, 68.) Sairaan roolin käsitettä on 

kritisoitu sen rajallisuudesta esimerkiksi vammaisuuden tai kroonisten sairauksien 

selittämisessä ja sen tavasta tarkastella sairautta ulkopuolelta kokemuksellisen 

ulottuvuuden sijaan (Charmaz and Rosenfeld 2010, 314-5) Pysyvien fyysisten tilojen 

ohella sairaan roolin käsite ei huomioi sairauksia, jotka johtavat kuolemaan. 

Saattohoitoa parsonsilaisista lähtökohdista tarkastellut tutkimus onkin pyrkinyt 

tarjoamaan tilalle käsitettä “kuolevan rooli” (Parker-Oliver 2000).  

Modernisaatiota selittämään pyrkinyt Parsons kehitti sairaan roolin käsitteen aikana, 

jolloin sairaanhoito kehittyi Yhdysvalloissa voimakkaasti. Parsons uskoi lääketieteen 

voimaan ihmisten parantajana ja hänen ajattelunsa keskiössä oli akuutti sairaus. 

Krooniset sairaudet, niiden itsehoito ja vammaisuus nousivat sosiologisen kiinnostuksen 

kohteiksi paljon myöhemmin. Kroonista sairastamista voi lähestyä vammaisuuden 
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sosiaalisen mallin avulla, jossa on erotettu toisistaan yhteiskunnan vammauttavat 

rakenteet ja fyysisten vammojen tuottamat vaikutukset. Carol Thomas (2013) esittää, 

että syövän osalta fyysisen, eli materiaalisen todellisuuden huomioiminen on oleellista, 

koska syövän yleisyydestä ja hoitojen tehokkuudesta johtuen suuri osa sairastuneista jää 

henkiin, mutta heistä monilla on sairauden aiheuttamia fyysisiä vammoja. 

Terveyssosiologia on keskittynyt kroonisten sairauksien osalta tutkimaan etenkin sitä, 

miten ihmiset mukautuvat stigmatisoiviin diagnooseihin ja sopeutuvat elämään 

sairauden kanssa (Thomas 2013). Vammaistutkimuksen ja terveyssosiologian 

lähestymistapoja yhdistämään pyrkivän Thomasin (2013) mukaan sairauksien 

sosiaalisista merkityksistä kiinnostuneen tutkimuksen tulisi kiinnittää huomiota myös 

syövän vammauttaviin tekijöihin, jotka liittyvät yhteiskunnallisiin rakenteisiin.  

Sosiologi Michael Bury (1982, 169) selittää kroonista sairautta biografisena murtumana. 

Murtumalla hän tarkoittaa tilannetta, jossa arkielämän rakenteet ja niitä ylläpitävä tieto 

muuttuvat merkittävästi horjuttaen ihmisen identiteettiä, suhteita toisiin ja lähes kaikkia 

aiemmin itsestäänselvyyksinä pitämiään asioita. Murtumaa elämäntarinassa voi selittää 

kolmen ulottuvuuden kautta. Ensinnäkin murtuma näkyy kehollisina oireina ja 

muutoksina, jotka ohjaavat hakemaan apua. Toiseksi ihminen joutuu pohtimaan 

uudelleen identiteettiään, kun aiemmin muodostetut merkityssysteemit murtuvat. 

Kolmanneksi murtuma näkyy sosiaalisissa suhteissa resurssien ja avun uudelleen 

järjestämisenä. (Bury 1982, 169–70.) Buryn (1982) mukaan murtumien kautta ihmiset 

kehittävät selviytymistapoja ja pyrkivät sopeutumaan tilanteeseensa. 

Parsonsin sairaan roolin käsite erottaa sairauden kokijastaan. Lääketiede pyrkii 

paikantamaan patologisen ja parantamaan sen. Moderni lääketiede asemoi ihmiset 

potilaiksi ja sairaudet heidän kehoistaan erillisiksi tiloiksi, joita voivat ymmärtää vain 

niihin erikoistuneet lääkärit (Bury 1998, 16). Buryn (1998) mukaan modernin 

rationaalistumisprosessi ja medikalisaatio ovat luoneet hegemonisen normaalin 

käsitteen, jota voidaan mitata ja valvoa, jolloin lääketieteen kiinnostus on vaihtunut 

poikkeavuuden hoitamisesta normaalin ylläpitämiseen. Normaalin ylläpitäminen 

tapahtuu riskien kalkyloinnilla ja terveysneuvonnan avulla, millä kannustetaan ihmisiä 

itsensä huolehtimiseen. (Bury 1998, 18.) Rationalisoitunut moderni on muuttunut 

yksilöllistyneeksi postmoderniksi. Postmodernin ajan lääketiede pyrkii hoitamaan 

ihmistä kokonaisuutena, jossa vaikuttaa hänen tunteensa ja ajatuksensa (Bury 1998, 20). 



9 

 

Samalla lääketieteen harjoittama näkyvä valta on muuttunut näkymättömäksi 

diskursiiviseksi vallaksi, jota perustellaan kokonaisvaltaisella huolenpidolla. (Bury 

1998). Diskursiivisen vallan käsite on peräisin Michel Foucault’n ajattelusta. Foucault’n 

biovallan käsite tarkoittaa elämän hallintaa yksilöiden subjektiviteetin kautta, jota 

ylläpidetään diskursiivisesti ja institutionaalisilla käytänteillä (Rabinow ja Rose 2006).  

Sairautta narratiivisesta näkökulmasta tutkinut terveyssosiologi Arthur Frank 

(1995/2013) on tarjonnut funktionaalisen sairaan roolin käsitteen tilalle ajatuksen 

“remissioyhteiskunnasta”. Vaihtuvien roolien sijaan Frank käsitteellistää postmodernin 

teorian hengessä sairauden ja terveyden välille ”harmaa alueen”, jossa ei olla pelkästään 

”terveitä” tai ”sairaita”. Tuolla harmaalla alueella elävät kaikki ne ihmiset, joiden 

elämää sairastaminen jollain tavalla koskettaa. Moderni lääketiede on tarjonnut ihmisille 

välineitä parantua hengenvaarallisista sairauksista, mutta postmoderni aika tarjoaa 

ihmisille välineitä merkityksellistää sairautensa yksilöllisellä tavalla. Postmodernin ajan 

sairauskertomuksessa keskiössä on potilaan kokemuksellinen kertomus lääketieteen 

parantamiseen keskittyvän kertomuksen sijaan. (Frank 2013, 8–9.) 

Frank (2013) esittelee kolme, yhteiskunnassa yleisesti esiintyvää sairauden narratiivia: 

toipumisnarratiivin, kaaosnarratiivin ja etsintänarratiivin. Toipumisnarratiivin avulla 

Frank tunnistaa lääketieteen modernin vallan, joka Parsonsin käsitteistön mukaisesti 

nojaa parantumiseen. Potilaat usein myös itse omaksuvat ajatuksen toipumisesta ja 

paluusta ”normaaliin”. Kaaosnarratiivi on toipumisnarratiivin vastakohta, se syntyy 

sairauden aiheuttamassa sekavassa tilanteessa, jossa parantuminen koetaan 

mahdottomana, mutta tilanteesta ei ole muutakaan ulospääsyä. Koherenttia tarinaa 

omasta elämästä on mahdotonta muodostaa. Kaaosnarratiivin kautta Frank tuo esille, 

kuinka sairastaminen asettaa ihmiset välillä hyvin eriarvoiseen asemaan: etenkin köyhän 

sairastamista leimaa kaaos. Etsintänarratiivin mahdollistuessa sairastunut pystyy 

kertomaan sairaudestaan postmodernin yksilöllisen kertomuksen. Etsintäkertomuksessa 

sairaudesta voidaan oppia ja kertomuksessa on tilaa oman kärsimyksen käsittelylle. 

(Frank 2013, 114–5.)  

Tuore tutkimus nostaa esille uudenlaisia narratiivisia potiluuden muotoja. Tanskalainen 

sosiologi Carsten Stage (2017) nimeää sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi blogeissa 

ilmentyvän sairaudesta kertomisen kuluttaja-potiluudeksi, jonka narratiivisia keinoja 

ovat biologinen yrittäjyys ja selviytymispuhe. Biologista yrittäjyyttä harjoitetaan 
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affektiivisen kerronnan avulla, jolloin kärsimys muutetaan sosiaalisesti arvokkaaksi ja 

sen avulla pyritään esimerkiksi keräämään rahaa syöpätutkimukselle tai syöpäpotilaiden 

hyväksi (Stage 2017, 10). Selviytymispuhe korostaa potilaan omaa aktiivisuutta 

sairauden hoidossa, esimerkiksi kannustamalla syöpää sairastavia 

elämäntapamuutoksiin (Coll-Planas ja Visa 2016). Kuluttaja-potilaan narratiivi tukee 

terveydenhuollon asiantuntija-asemaa sairauksien parantamisessa, mutta korostaa 

potilaan omaa roolia. 

Ilka Kangas (2003) esittää potilaan roolin vaihtelevan sairauden luonteesta riippuen. 

Vakavien ja hengenvaarallisten sairauksien kohdalla suhde hoitavaan tahoon on 

paternalistisempi, eli potilas luovuttaa vastuun hoidosta lääkärille ja omaksuu 

passiivisen, parsonsilaisen sairaan roolin. Toisenlaisten sairauksien, kuten omahoitoa 

vaativan diabeteksen suhteen asiantuntijuus on uusien lääkkeiden myötä jaettua, eli 

potilaan ja lääkärin tietotaito täydentävät toisiaan. Yksilöllisyyttä korostavassa 

länsimaisessa kulttuurissa sairaan roolin ottaminen on potilaan vastuulla – oli rooli 

passiivinen tai aktiivinen. Kuitenkin enenevissä määrin lääketieteessä on alettu 

arvostamaan potilaan asiantuntijuutta myös vakavien sairauksien hoidossa. 

Asiantuntijuuden arvostamisen ohella potilaan rooli on alkanut muistuttaa kuluttajaa tai 

asiakasta (Kangas 2003, 74). Parsonsin sairaan roolin käsitteen mukaan yksilö ei ole 

vastuussa sairastumisestaan, mutta uudenlainen aktiivinen kuluttaja-potilas on 

velvoitettu analysoimaan terveysriskejä ja tekemään päätöksiä niiden perusteella. 

Yksilön vastuu omasta terveydestään kasvaa samalla, kun sairaus hyväksyttynä 

poikkeavuutena kyseenalaistetaan aiempaa vahvemmin. (Vaskilampi 2010, 70–1.)  

Passiivisen ja aktiivisen potilaan roolin välistä kuilua lähentää ajatus hoidon 

vastaanottajan ja tarjoajan hoidollisesta yhteistuotannosta (co-production), jolla 

viitataan hoitavan tahon ja potilaan yhteistoimintaan hoidon mahdollistamisessa. 

Viimeaikaisessa hallinnon ja palvelujen tutkimuksessa korostetaan palvelun käyttäjän 

kanssa tehtävää yhteistyötä käyttäjää voimaannuttavan tekijänä, mutta myös ja 

organisaatiota hyödyttävänä palvelujen tehostuessa ja laadun parantuessa. (Baim‐Lance 

ym. 2019.) Terveydenhuollon piirissä yhteistuotanto nähdään hoitoa parantavana 

“lisänä”, vaikka Baim-Lance ym. (2019, 129) esittävät HIV-potilaista tehdyn 

etnografisen tutkimuksensa perusteella, että yhteistuotanto on jokapäiväistä ja 

välttämätöntä kliinisissä toimenpiteissä. Jos yhteistoiminnan näkökulmaa ei oteta 
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huomioon terveydenhuoltoa tutkiessa, jää monenlainen, esimerkiksi hoidolle haitallinen 

tai sitä heikentävä, toiminta piiloon. Potilaat osallistuvat hoitoonsa materiaalisen ja 

sosiaalisen kautta, sekä emotionaalisesti. Kaikki nämä toiminnan tavat tapahtuvat 

suhteessa hoitavaan tahoon, eli toiminta on vuorovaikutteista. Vuorovaikutussuhteen 

myötä tuottajan ja kuluttajan roolit hämärtyvät, ja palvelun tarjoaja voi nojata 

”pystyvään” kuluttajaan palvelun hankkimisessa itselleen. (Baim-Lance ym. 2019, 130–

1.)  

1.2. Terveydenhuollon rationalisaatio ja digitalisaatio: etähoitoa ja 

digisitoutettuja potilaita  

Monet tahot näkevät teknologian ratkaisuna väestön ikääntymisen luomaan tilanteeseen. 

Iäkkään väestön määrän kasvaessa kroonisten sairauksien oletetaan lisääntyvän samaan 

aikaan, kun taloudellisten resurssien katsotaan vähenevän tai pysyvän ennallaan. 

Oudshoornin (2011) mukaan teleterveydenhuollon, eli etänä järjestetyn hoidon 

hyödyllisyyteen liitetään terveyspoliittisessa ajattelussa kolme toisiinsa linkittyvää 

diskurssia. Ensimmäinen diskurssi esittää etähoidon olevan vastaus kroonisten 

sairauksien aiheuttamaan resurssitarpeeseen. Digitaalisen monitoroinnin avulla 

mahdollistetun seurannan avulla kroonisesti sairaita voidaan hoitaa kotona, jolloin 

vältetään kallis sairaalahoito. Toinen diskurssi liittyy terveydenhuollon 

rationalisoitumiseen: Etähoidon avulla tehostetaan hoitotyötä, mikä säästää 

terveydenhuollon kustannuksia. Kolmas diskurssi liittyy terveydenhuollon 

uusliberaaliin kehitykseen, mikä tarkoittaa yksilön vastuun lisääntymistä ja potilaiden 

muuttumista asiakkaiksi. (Oudshoorn 2011, 13–5.) Etähoito yhdistää yksityisiä 

markkinatoimijoita ja julkisen sektorin palveluntarjoajia, koska sen järjestämiseen 

tarvitaan uusia innovatiivisia teknologioita. Terveysteknologiat sisältävät suuren 

potentiaalin yritystoiminnalle ja Suomessa hyvinvointiteknologiasta onkin kaavailtu 

vientituotetta maailmalle. (Miettinen ym. 2003, 15.) 

Teknologiayritysten kasvavaa roolia terveydenhuollon tutkimuksessa ja järjestämisessä 

kutsutaan myös terveystutkimuksen googlettumiseksi (googlization of health research, 

GHR). Usein siihen liitetään vastakkainasettelu julkisesti tuotetun yhteisen hyvän ja 

yksityisen voitontavoittelun välillä. Sharon (2018) tuo esille Boltanskin ja Thévenot’n 

oikeuttamistypologiaa käyttäen erilaisia oikeuttamisen repertuaareja, joita yhteisen 
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hyvän (common good) tuottamiseen liitetään digitaalisen terveyden kontekstissa. 

Kansalaisrepertuaari käsittää yhteisen hyvän kollektiivisena hyvinvointina ja 

terveydenhuollon ihmisoikeutena. Markkinarepertuaarin mukaan yhteistä hyvää luodaan 

talouskasvulla ja terveydenhuolto nähdään tuotteena. Teollinen repertuaari esittää, että 

yhteinen hyvä saavutetaan terveydenhuollon tehokkuutta lisäämällä, jolloin 

tietojärjestelmät ovat keskeisessä osassa. Projektirepertuaari korostaa innovaatioita ja 

verkostotoimintaa terveydenhuollon kehittämisessä. Vitalistinen repertuaari näkee 

terveydenhuollon itsessään arvokkaana ja ihmisten paremman terveyden keskeisenä 

pyrkimyksenä. Sharonin (2018) mukaan näitä oikeuttamisen repertuaareja käytetään 

useissa yhteyksissä, ei pelkästään teknologiayritysten toiminnan oikeuttamisessa. 

Esimerkiksi tehokkuuden lisääminen ja ihmisten kohentunut terveys esitetään tärkeinä 

suuntaviivoina terveydenhuollon kehittämisessä myös julkishallinnon taholta. Sharon 

(2018) mukaan repertuaarien monipuolisen tarkastelun kautta voidaan kehittää sääntelyä 

yrityksille ja parempia ratkaisuja terveydenhuoltoon, jotta kansalaisrepertuaarin 

keskeiset arvot, kuten yhdenvertaisuus ja kollektiivinen hyvinvointi, voidaan turvata. 

(Sharon 2018.)  

Terveydenhuollon modernisoinnilla pyritään saavuttamaan palveluiden tehokuutta, 

vaikuttavuutta ja potilaskeskeisyyttä. Greenhalghin ym. (2009) kolmivuotisessa 

tutkimuksessa Iso-Britannian julkisen terveydenhuollon (NHS) kehityshankkeesta nousi 

esille kuusi muutoksen agenttia, joilla mainitut hyödyt pyritään saavuttamaan: 

palveluiden yhtenäistäminen tarjoajien kesken, tiedon kerääminen ja sen käyttäminen 

(näyttöön perustuva hoito), käyttäjien osallistaminen kehitykseen, omahoidon 

tukeminen, työntekijöiden osaamisen kehittäminen ja palveluiden laajentaminen. 

Teknologian ja erityisesti uusien tietojärjestelmien käyttöönotto liittyy näihin 

kehityskulkuihin. Greenhalgh ym. (2009) toteavat tutkimuksensa perusteella, että 

vaikka kehittämistyöhön varattu budjetti olisi suuri ja projekti hyvin suunniteltu, 

onnistuminen ei ole varmaa. Uudistukset tehdään organisaatioissa, joissa on paljon 

toimijoita ja paikallisia toimintatapoja. (Greenhalgh ym. 2009.) Etähoidon 

teknologioilla pyritään ylittämään maantieteellisiä etäisyyksiä, mutta usein hoitotyö ja 

sitä tekevät ammattilaiset ovat erityisen kiinnittyneitä tiettyyn paikkaan. Paikallisuuden 

häivyttämisen sijaan paikan merkitys teknologioiden implementoinnissa on erityisen 

tärkeää ottaa huomioon. (Dyb ja Halford 2009.)  
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Rationalisaatio näkyy terveydenhuollossa käytettävien laatua ja tehokkuutta mittaavien 

mittareiden kasvuna. Hollantilaisissa sairaaloissa tehdyn etnografisen tutkimuksen 

mukaan mittaamiseen liittyy ristiriita: mittaamista ja sen perusteella tehtyjä 

paremmuusjärjestyksiä (rankings) pidetään merkityksettöminä, mutta niiden pohjalta 

tehdään silti muutoksia organisaatioiden toiminnassa. Mittaamista ja sen vaikuttavuutta 

vastustetaan sairaaloissa merkityksettömyyttä korostavalla diskurssilla, mutta mittausten 

tulosten avulla työntekijöiden vastuita ja rooleja voidaan muuttaa. Datan keräämiseen 

panostetaan mittavilla budjeteilla, mutta keräämiseen voi liittyä paljon haasteita 

käytännön toiminnassa, kuten laadullisen tiedon muuttaminen määrälliseksi ja asioiden 

jääminen mittaamisen ulkopuolelle. Mittaamiseen liittyy paikallisia käytänteitä, jotka 

muokkaavat sitä, miten mitatulla tiedolla pystytään ohjaamaan ja hallitsemaan sairaalan 

toimintaa ja työntekijöitä. Mittaamisella pyritään lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä, 

mutta samalla mittaamisen mahdollistama hallinta voi jäädä näkymättömäksi. 

(Wallenburg, Quartz, ja Bal 2019.)   

Teknologian rooli terveyskysymyksissä on kasvanut ja uudella “digiterveyden” 

käsitteellä tarkoitetaan kaikkea digiteknologian mahdollistamaa terveydenhuollon 

toteuttamista, informaation tarjoamista, kokemuksien jakamista, kouluttamista, 

omahoitoa ja itsemonitorointia (Henwood ja Marent 2019, 2). Digitaaliset työkalut 

muuttavat terveydenhuollon käytäntöjä liittyen neljään teemaan: lupauksiin, tietoon, 

verkostoihin/yhteydenpitoon (connectivity) ja valtaan. Ensimmäiseksi, digiterveys 

tuotetaan lupauksia tarjoavalla diskurssilla. Toiseksi, teknologia tarjoaa uudenlaisia 

tiedon tuottamisen ja käyttämisen tapoja, kun lääketieteellinen tieto on kaikkien 

saatavilla, ja esimerkiksi itsemonitoroinnin avulla voidaan kehollisia tapahtumia seurata 

aiempaa tarkemmin. Kolmanneksi digiteknologia tarjoaa uusia yhteydenpidon tapoja 

esimerkiksi vertaisten tai hoitohenkilökunnan kanssa. Neljänneksi digityökalut 

mahdollistavat uudenlaisia vallankäytön muotoja esimerkiksi algoritmien avulla. 

Algoritmit voivat auttaa diagnoosien tekemisessä, mutta vaarana on, että niillä 

syrjäytetään ihmisten tekemiä arviointeja ja päätöksiä hoidossa. (Henwood ja Marent 

2019, 5–10.)  

Deborah Lupton (2013a) esittää, kuinka terveyden mittaamiseen ja monitorointiin 

kehitetyt mobiilisovellukset ja muut teknologiat muuttavat terveydenhuollon 

mekanismeja ja tapaa käsitellä ihmiskehoa. Teknologian koetaan tarjoavan tarkempaa 
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tietoa kehon toiminnasta, jolloin sairauksien ennaltaehkäisy helpottuu. Tällöin yksilön 

vastuu omasta terveydestään kasvaa, koska lisääntyneen tiedon valossa tulisi tehdä 

järkevämpiä päätöksiä koskien omaa terveyttä. Terveysteknologioiden mahdollistaman 

itsemonitoroinnin avulla potilaat voidaan jättää julkisen terveydenhuollon ulkopuolelle. 

(Lupton 2013a, 396–7.) Oudshoornin (2011) esittelemä diskurssi etähoivan avulla 

mahdollistetusta palveluiden tarpeen vähentämisestä ja ihmisten pitämisestä kotona 

sairaalahoidon sijaan esittää juuri tämän olevan teknologiavälitteisen etähoivan 

tarkoitus.  

Lupton (2013b) esittelee digisitoutetun potilaan (digitally-engaged patient) käsitteen 

vastaamaan potilaan roolia digiterveyden aikakaudella. Digisitoutettu potilas on 

velvoitettu käyttämään seurantavälinettä, jonka avulla pyritään vähentämään käyntejä 

hoitoyksikössä ja säästämään resursseja (Lupton 2013b, 259). Digisitoutetun potilaan 

ajatellaan voimautuvan monitoroinnin seurauksena, mutta Lupton näkee potilaan olevan 

myös vallankäytön kohteena: tarkkailun velvollisuus ajaa potilaat organisoimaan 

elämänsä sen vaatimalla tavalla. Raskaaksi koettua itsensä tarkkailua saatetaankin 

vastustaa. Suhtautuminen tarkkailuun ja mittaamiseen voi vaihdella sitä mukaa, 

millaisia tuloksia potilaat mittaamisella saavat. Tulosten ollessa viitearvojen mukaisia 

potilaiden mieliala pysyy positiivisena, mutta tulosten ollessa huonoja mieliala laskee. 

(Lupton 2013b, 261–4.) Itsemittaamisen tekniikat saattavat ajaa ihmiset tarkastelemaan 

terveyttään liikaa ja täten mittaaminen voi aiheuttaa ihmisille ahdistusta, 

epäonnistumisen tunteita ja jopa vihaa itseään kohtaan (Lupton 2013a, 400–1).  

Sydänsairauksia ja terveysteknologiaa tutkineen Juha Soivion (2003, 100) mukaan 

terveysteknologiaa on tarkasteltava kahdesta näkökulmasta: se voi olla passivoiva 

vallankäytön väline, mutta myös vahvistaa toimijuutta tarjoamalla välineitä ihmisten 

omien tarkoitusperien saavuttamiseksi. Esimerkiksi lääkkeiden ottamisessa oman 

voinnin seuraaminen näyttäytyy lääkärien ohjeita merkittävämpänä indikaattorina 

lääkkeen sopivuudesta. Toisaalta taas sairaalan korkeateknologiset laitteet tarjoavat 

rajallisemman ympäristön potilaan omalle toiminnalle. Lääkkeiden ottaminen tapahtuu 

yleensä kotioloissa ja korkeateknologisten laitteiden käyttö sairaalassa, mikä vaikuttaa 

teknologioiden erilaisiin hallinnan mahdollisuuksiin. Kuitenkin teknologian 

pelkistäminen yksinomaan viholliseksi on Soivion mukaan yksinkertaistus. (Soivio 

2003, 112, 114.) Syöpäpotilasta hoidetaan korkeateknologisilla laitteilla sairaalassa, 
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minkä jälkeen mahdolliset sivuvaikutukset kärsitään kotona. Koen, että yksi Noonalle 

asetetuista tehtävistä on nimenomaan tämän kuilun kurominen kiinni: sovelluksen 

avulla yritetään saada tietoa kotona tapahtuvasta sairastamisesta.  

Etähoidon ja uusien teknologioiden käytön voidaan katsoa muuttavan sekä potilaan 

roolia että terveydenhuollon työntekijöiden rooleja ja vastuita. Hoitaja-lääkärisuhteen 

kitkoja tuo esille Nickelsen (2019) tutkimuksessaan keuhkosairaiden potilaiden 

etähoidosta. Etähoito tarkoittaa hoitajan etäällä tekemää monitorointia, yhteydenpitoa ja 

konsultointia. Se sisältää paljon näkymätöntä työtä, esimerkiksi teknologisten 

ongelmien korjaamista ja tietojen täyttämistä järjestelmiin. Teknologia saattaa lisätä 

sairaanhoitajan vastuuta ja itsenäistä päätöksentekoa, mutta myös alleviivata hoitajan 

riippuvuutta lääkäristä. Nickelsen (2019) esittää etähoidon olevan vastuuttamisen 

infrastruktuuri, joka aiheuttaa hoitajille ristiriitaisen roolin. Heidän tulee tehdä päätöksiä 

tasapainoillen itsenäisen ammattilaisharkinnan ja ylhäältä asetettujen hoidon 

kriteereiden välillä. Infrastruktuurin käsitteen Nickelsen on lainannut Starilta (1999), ja 

se koostuu ihmisistä ja ei-ihmisistä, on näkymätön sekä erilaisia käytäntöjä ja sosiaalisia 

maailmoja yhdistävä. (Nickelsen 2019.)  

Nickelsenin (2019) tutkimuksessa ilmenee, kuinka virtuaalisesti toteutettu hoitotyö 

muuttaa hoitajan työnkuvaa ja roolia, sekä suhdetta potilaaseen ja lääkäriin. Hoitajalla 

on potilaan kanssa enemmän aikaa, mutta vuorovaikutus voi kärsiä etäisyyden ja 

huonojen yhteyksien vuoksi. Hoitajien on hankalampaa käyttää ’kliinistä katsettaan’ 

arvioidessaan potilaiden tilannetta (Nickelsen 2019, 74). Toisaalta hoitajien tulee pystyä 

reagoimaan muihinkin kuin keuhkosairauden aiheuttamiin ongelmiin ja hoitajat ovatkin 

puuttuneet oireisiin, joiden pohjalta on tehty keuhkosairauteen liittymättömiä 

diagnooseja. Hoitajien itsenäinen päätöksenteko ei kata kaikkea hoitoa, vaan lääkärin 

konsultaatiota tarvitaan edelleen, esimerkiksi diagnosoitiin. Etähoidon seurauksena 

lääkäri on kuitenkin joutunut etäämmäs, joskus jopa fyysisesti etähoitajan pisteen 

sijaitessa kaukana lääkäreiden työpisteistä. Hoitajan itsenäinen työ keskeytyy, kun 

lääkäri toimii ’pullonkaulana’ potilasjoukon hoidossa. (Nickelsen 2019, 74-7.) Hoitajan 

työssä korostuu improvisointi ja kekseliäisyys: erilaisten teknologioiden, toimijoiden ja 

käytänteiden välinen ’puuhastelu’ (tinkering) ja korjailu (Nickelsen 2019).  

Kuten jo mainitulla yhteistuottamisella hoitotyössä, myös teknologialla nähdään olevan 

“kaksoishyöty”: potilaan saama hoito paranee samalla kun kustannuksia säästyy. Uusien 
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teknologioiden avulla luvataan “tehostaa hoitoa ja parantaa palveluiden 

käyttömahdollisuuksia, laatua, saatavuutta ja seurantaa” (Miettinen ym. 2003, 14). 

Teknologiaa pidetäänkin usein instrumenttina, jolla ratkotaan terveydenhuollon 

ongelmia. Instrumentaalinen näkökulma ei kuitenkaan tuo esille sitä, millaisia 

sosiaalisia seurauksia teknologian käytöllä on. Usein teknologiset välineet saattavat vain 

muuntaa ongelmia sen sijaan, että ratkoisivat niitä. (Oudshoorn 2011, 17-8.) Miettisen 

ym. (2003) tutkimus osoittaa, kuinka teknologioiden käyttöönotto on haasteellista 

moniammatillisissa ja suurissa asiantuntijaorganisaatioissa monine käyttäjineen. 

Teknologioiden kehittäminen tulee tapahtua organisaation ja käyttäjien tarpeista käsin, 

ja tuotteiden tulee sopia organisaation sisäisiin prosesseihin, jotta niiden käyttöä 

voidaan koordinoida. Teknologioiden käyttö vaatii yhteistoimintaa, joka suuressa 

verkostossa luo haasteita. Greenhalghin ym. (2009) mukaan realistisella 

lähestymistavalla ja monia menetelmiä yhdistävällä laadullisella tutkimuksella saadaan 

tuotua esille kehittämisprojektin onnistumisia ja epäonnistumisia paremmin, kuin 

yleensä terveydenhuollon evaluoinnissa käytetyillä menetelmillä.  

1.3. Potilaan raportointi ja aktiivinen osallistuminen  

Potilaan oman voinnin tai oireiden raportointi (Patient-reported outcomes, PRO) on 

yleistynyt työkalu lääketieteessä ja sillä nähdään olevan suuri potentiaali 

terveydenhuollon kehittämisessä (Black 2013). Lääketieteessä on tunnistettu tarve 

ymmärtää paremmin potilaiden oireita ja hoitovastetta. Oirekartoituksen lisäksi PRO-

mittareilla halutaan saada tietoa potilaan fyysisestä ja psyykkisestä voinnista laajemmin 

sekä sosiaalisesta elämästä. Mittareiden kehittämisessä on kuitenkin keskitetty 

enemmän niiden tutkimukselliseen hyötyyn ja kustannustehokkuuteen kuin hoidon 

parantamiseen potilaan näkökulmasta. (Nelson ym. 2015.)  

Potilaan vointia itseraportoinnin avulla mittaavat teknologiat voivat auttaa yksilöllisen 

ja potilaskeskeisen hoidon takaamisessa, hoitotulosten arvioinnissa sekä resurssien 

säästämisessä (Krawczyk ym. 2019). Vaikka raportoinnilla nähdään olevan paljon 

hyötyjä, sitä ei kuitenkaan käytetä vielä kovinkaan laajasti. Krawczyk ym. (2019) tuovat 

esille, kuinka PRO-teknologiat aiheuttavat jännitteitä monella tasolla palliatiivisessa (ts. 

oireenmukaisessa) hoidossa. Hoitohenkilökunnalla on hyvin erilaisia käsityksiä 

teknologioiden hyödyistä, ja todellisuudessa eri toimijoiden prioriteetit voivatkin 

poiketa toisistaan. Potilaiden ja omaisten saama hyöty on eri kuin tutkijoiden tai hoidon 
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rahoittajien. Hoitotyössä myös vallitsee toisiaan rajoittavia vaatimuksia esimerkiksi 

liittyen hoidon tehostamiseen ja potilaskeskeisyyden takaamiseen. Krawczyk ym. 

(2019) esittelevät mikro-, meso- ja makrotasot yhdistävän lähestymistavan PRO-

teknologioiden tutkimiseen ja käyttöönottoon. Hyötyjen ja käyttömotivaation 

tutkiminen kaikilla kolmella tasolla (yksilöt – organisaatiot – politiikat, talous) auttaa 

teknologioiden implementoinnissa. Pyrin tarkastelemaan sovellukselle nähtyjä hyötyjä 

ja sen käyttöä potilaiden, lääkäreiden, sairaanhoitajien ja sairaalan, sekä yrityksen ja 

lääketeollisuuden tasoilla.   

Potilaan voinnistaan tekemä raportointi ei ole kokonaan uusi ilmiö. Sosiologiassa sitä 

on käsitellyt Anselm Strauss ym. (1982a) yhtenä potilaan työn muotona, jonka kautta 

hän osallistuu omaan hoitoonsa. Potilaana oleminen sisältää monenlaista työtä liittyen 

oman voinnin seuraamiseen ja tiedon antamiseen, lääkkeiden ottamiseen, kehollisten 

toimintojen tekemiseen, sääntöjen noudattamiseen, teknologian käyttämiseen ja sen 

kohteena olemiseen ja kroonisen sairauden kanssa elämisen opetteluun. Monet 

työtehtävistä, kuten raportointi voinnin muutoksista, nähdään itsestäänselvyyksinä, ja 

siksi niistä kieltäytyminen tulkitaan yhteistyökyvyttömyydeksi potilaan taholta. Työn 

tekeminen liittyy Strauss ym. (1982a) mukaan vahvasti juuri kroonisten sairauksien 

sairastamiseen. Kroonisesti sairaat liikkuvat kodin ja sairaalan väliä, jolloin juuri 

oireista raportointi nousee merkittäväksi asiaksi potilaan hoitoprosessissa. Straussin 

näkökulma korostaa potilaan työn olevan systemaattista ja jatkuvaa työtä oman hoidon 

edistämiseksi osana hoidollista yhteistoimintaa. Uutta Straussin ym. (1982a) 

näkökulmaan tuo raportoinnin muuttuminen kasvokkaisesta digitaalisvälitteiseksi 

Noonan avulla.   

Näen potilaan oman voinnin raportoinnin korostamisen olevan osa laajempaa kehitystä 

sosiaali- ja terveyspalveluissa. Aila-Leena Matthies (2017, 150–1) kuvaa palvelujen 

demokratisoitumisen ja ihmisten osallistumisen lisäämisen tavoitetta 

osallistumisparadigmaksi, jolla ”halutaan palauttaa valtaa takaisin kansalaisille, lisätä 

varsinkin alistetussa asemassa olevien vaikutusmahdollisuuksia ja huomioida asiakkaat 

paremmin palvelujen järjestämisessä”. Osallistumisparadigmalla on kolme lupausta: 

hyvinvointipalvelujen demokratisoituminen, palvelujen parantaminen asiakkaiden 

osallistumisen ansiosta ja ihmisten huomioon ottaminen ja kuuleminen 

palveluprosesseissa. Matthies (2017) tunnistaa lupausten lisäksi osallistumisparadigman 
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petoksia, joita ovat esimerkiksi osallistumisteknologian käyttö osattomuutta 

ylläpitävänä hallintana esimerkiksi aktivointipolitiikassa sekä osallistamishankkeiden 

lisääntyminen aikana, jolloin hyvinvointivaltion palveluja heikennetään ja etuuksia 

leikataan. (Matthies 2017.) Foucault’laisittain ajateltuna vastuu hyvinvoinnin 

ylläpitämisestä siirtyy yksilölle itselleen, jolloin julkisten palvelujen tarvetta saadaan 

vähennettyä (Matthies 2017, 157). Noona on vain yksi työkalu osana syövän 

erikoissairaanhoitoa, mutta sopii Matthiesin käsittelemään kehityskulkuun. Noonan 

lupauksiksi asetetaan usein hoitotulosten parantuminen ja yksilöllisemmän hoidon 

takaaminen raportoidun tiedon perusteella, mutta oman voinnin raportointi voi myös 

muuttua hallinnaksi teknologian välityksellä.  

Deborah Luptonin (2014) mukaan digisitoutetun potilaan diskurssissa vallitsee kaksi 

näkemystä: ensimmäisen mukaan potilaita sitoutetaan ja voimautetaan hoitamaan 

itseään, ylläpitämään terveyttään ja ottamaan vastuuta. Potilaiden aktivoinnin avulla 

voidaan säästää resursseja tiukassa taloustilanteessa. Toinen näkemys painottaa 

digitaalisten teknologioiden roolia tiedon saamisessa ja sen tarjoamisessa. 

Monitoroinnin avulla potilaat saavat enemmän tietoa omasta sairaudestaan tai 

terveydestään ja voivat jakaa tietoa myös terveydenhuollon ammattilaisille tai muille 

potilaille. Potilaita kannustetaan jakamaan tietoa sairaudestaan erilaisilla sosiaalisen 

median alustoilla ja muilla sovelluksilla, koska tiedon kaupallinen arvo on ymmärretty. 

Tiedon tuottajat, eli potilaat, eivät enää omista tietojaan jakamisen jälkeen, vaan 

digisovellusten ja –alustojen kehittäjät, jotka ovat tuotteistaneet potilaiden kokemukset 

myytäväksi. (Lupton 2014). Lupton (2014) kutsuu tätä digitaaliseksi potilaan 

kokemustaloudeksi. Sairauden aiheuttama kärsimys, viha tai toivo kaupallistetaan 

tuotteeksi, mutta potilas itse ei hyödy siitä taloudellisesti. Lupton (2014, 866) kuvaa 

potilaiden toimintaa altruistiseksi ja emotionaaliseksi työksi (labour), mutta 

digisitoutettu potilas ei kuitenkaan saa palkkaa työstään.  

Jeanette Pols (2010) toivoo digitaalista etähoitoa kehitettäessä huomiota kiinnitettävän 

enemmän potilaisiin ja siihen, kuinka he eri työkalujen kanssa toimivat. Pols (2010) 

käsittelee tutkimuksessaan kolmea ei teknologiaa, joilla potilaat mittaavat ja raportoivat 

oireitaan tai kertovat sairaudestaan. Noonan kaltaiset työkalut, joilla raportoidaan tietoa 

fysiologisista ja psyykkisistä asioista päivittäin tai usein, pyrkivät integroimaan 

mittaamisen ja raportoimisen potilaan elämään rutiinitoiminnaksi. Jos sairauden hoitoon 
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kuuluu esimerkiksi tietyn ruokavalion noudattaminen tai tietyssä painorajassa 

pysytteleminen, mittaaminen pyrkii muuttamaan potilaan elämäntyyliä sairauden 

hoidolle suotuisammaksi. Teknologialla välitetään kuvaa sairaudesta, jonka kanssa 

elämiseen on vain yksi suositeltu tapa. Potilaat eivät ole aina tietoisia siitä, pitääkö 

teknologiaa käyttää jatkuvasti osana hoitoa vai onko se askel kohti itsenäistä 

selviytymistä. Usein potilaiden pohdinnoille teknologioiden hyödyistä ja käyttötavoista 

ei ole tilaa, koska potilaat osallistetaan välineen käyttöön viimeisenä, jolloin heidän 

ainoa mahdollisuutensa on päättää, käyttävätkö he teknologiaa vai eivät. (Pols 2010.)  

Teknologiavälitteinen hoito esitellään kirjallisuudessa joko etähoitona tai potilaiden 

omahoitona. Se voi toki olla molempia: Monitoroinnin avulla hoitoyksikössä tiedetään, 

milloin potilas tarvitsee lääketieteen ammattilaisten interventiota ja toisaalta potilas voi 

itse ennakoida ongelmia, koska oman voinnin seuraaminen on helpompaa. Usein 

teknologioilla kerättyä tietoa käytetään kuitenkin muihinkin tarkoituksiin kuin 

omahoidon tai etähoidon mahdollistamiseen, esimerkiksi kaupallisiin tarkoituksiin.  
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2. Teoreettinen viitekehys  

2.1. Digikytketty työtä tekevä potilas  

Noonan käyttäjää voidaan kutsua Luptonin (2013b) termillä digisitoutettu potilas. 

Digisitoutettu potilas vastuutetaan seuraamaan omaa vointiaan käyttämällä digitaalista 

raportoinnin välinettä. Voinnin raportointi tuottaa dataa, jota pidetään neutraalina, ja 

jonka emotionaalista ulottuvuutta ei käsitellä. Sairaan kehon ennakoimattomuus 

kesytetään numeroiksi. (Lupton 2013b, 266.) Voinnin seuraamisella esitetään olevan 

hyötyjä potilaalle itselleen sen lisäksi, että se säästää hoitoyksikön resursseja. Potilas 

voimaantuu pystyessään välttämään suoraa lääketieteellistä katsetta ollessaan 

yhteydessä hoitoyksikköön teknologian avulla. (Lupton 2013b.) Etäyhteyden avulla 

syöpäklinikan voi toisaalta ajatella seuraavan potilasta kaikkialle. Sosiologisesti 

tarkasteltuna Noona mahdollistaa ristiriitaisen tilanteen, jossa on mahdollista hallita 

potilasta seurantavälineen avulla, mutta toisaalta tarjota hänelle mahdollisuus 

vahvempaan toimijuuteen raportoimalla itse sairaudestaan.  

Syöpähoidossa näen potilaalla olevan rajallisemmat mahdollisuudet vaikuttaa hoitonsa 

toteutumiseen kuin sellaisissa sairauksissa, jotka eivät sisällä kuolemanriskiä tai vaadi 

yhtä voimakkaita hoitotoimenpiteitä. Syöpähoitojen kaaosmainen todellisuus ja 

sairauden aiheuttama kärsimys tulee esille tutkimukseni aineistossa. Sairaus pyritään 

kesyttämään Noonan avulla helpommin hoidettavaksi ja hallittavaksi. Digitaalisuuteen 

”sitoutettu” on liian epämääräinen termi kuvaamaan toimintaa, jota syöpäpotilas 

Noonan kautta tekee. Siksi kutsun Noonan käyttäjää digikytketyksi potilaaksi, joka on 

teknologisen välineen avulla kytketty osaksi virtuaalista syöpäklinikkaa ja oman 

hoitonsa järjestämistä. Kuten toin edellä ilmi, usein potilaan ainoaksi vaihtoehdoksi 

teknologioiden käytössä jää päätös käyttääkö sitä vai ei (Pols 2010), mikä Noonan ja 

sitä käyttävän syöpää sairastavan ihmisen kohdalla on erityisen mielenkiintoinen 

kysymys. Noonalle asetetaan hyötyjä hyvin kokonaisvaltaisesti yhteydenpidon 

helpottamisesta eliniän pitenemiseen useilla kuukausilla. Onko päätös digikytkennästä 

myös päätös taistella elämästään? Ainakin myöntyminen Noonan käyttämiseen tai 

kieltäytyminen siitä ovat viestejä hoitavalle yksikölle, jossa päätetään hoitojen 

toteuttamisen tavasta ja laajuudesta.  
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Noona edustaa uutta terveysteknologiaa, joka perustuu potilaan raportointiin omista 

oireistaan ja voinnistaan. Potilaan raportoinnilla saadun tiedon potentiaalia 

syöpähoitojen kehittämisessä ja lääketutkimuksessa korostetaan. Digikytketty potilas on 

tutkimuksen ydinkäsite, jonka ympärille ilmiö rakentuu. Työn tekeminen liittyy Patient 

reported outcome  -mittareihin (PRO), jollaista Noona edustaa ja joiden avulla saadaan 

selville aiempaa paremmin potilaiden näkemyksiä hoidon siedettävyydestä ja oireista, 

sekä psyykkisestä ja sosiaalisesta voinnista. Potilaan tekemä raportointityö voi 

mahdollisesti korvata kohtaamisen tilanteita hoitohenkilökunnan kanssa, jos Noonan 

avulla vähennetään vastaanottoaikoja. 

Anselm Straussin ym. (1982a) ajatus potilaan työstä selittää myös digikytketyn 

syöpäpotilaan tekemää työtä. Osa potilaan suorittamista toiminnoista tunnustetaan 

helpommin työksi kuin toiset. Hoitotoimenpiteiden opettelu ennen sairaalasta kotiin 

lähtöä ja niiden suorittaminen kotona voidaan nähdä työnä, kun esimerkiksi tietyn 

asennon ottaminen röntgenkuvassa, tai syöpähoitojen kontekstissa istuminen 

sytostaattipumppu suoneen kytkettynä saatetaan nähdä ennemmin itsestään selvänä 

toimintana hoidon mahdollistamiseksi. Potilaan kykeneväisyyttä yhteistyöhön 

arvioidaan hoitohenkilökunnan taholta, ja hoitohenkilökunnan silmissä ”niskuroivat” 

potilaat aiheuttavat ongelmia heidän tekemälleen hoitotyölle. Strauss ym. (1982a) 

pohtivatkin, lisääntyvätkö konfliktit hoitohenkilökunnan ja potilaiden välillä itsehoidon 

ja vertaistuen lisääntyessä.  

Strauss, Fagerhaugh, Suczek ja Wiener (1997) kutsuvat terveydenhuollossa tapahtuvaa 

terveyden edistämiseen tähtäävää työtä terveystyöksi (health work). Terveystyö on 

luonteeltaan prosessinomaista, koska se järjestyy sairaudenkulun mukaisesti. Sen takia 

se sisältää paljon mahdollisuuksia ennakoimattomille tapahtumille. Strauss ym. (1997) 

esittävät terveystyön ongelmallisuuteen kaksi syytä. Ensimmäinen on terveystyön alttius 

yllättäville ja kontrolloimattomille tapahtumille, joita voi liittyä sairauteen, työn 

tekijöihin ja työn järjestämiseen tai työhön osallistuvien ihmisten elämänkulkuun ja 

elintapoihin. Toinen tekijä on se, että terveystyö kohdistuu ihmiseen, joka reagoi 

toimenpiteisiin ja osallistuu myös itse työn tekemiseen. Potilas ei siis ole ainoastaan 

kohde, vaan työtä tehdään myös hänen kanssaan. (Strauss ym. 1997, 9.)  

Potilaan tekemää työtä on monenlaista, josta osa on näkyvää ja osa näkymätöntä. 

Näkymätöntä työtä on esimerkiksi emotionaalinen ja psykologinen työ potilaan 
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sopeutuessa sairauteensa. Näkymätöntä on myös kaikki se työ, jonka potilas tekee 

hoitohenkilökunnalta salaa tai kun hoitohenkilökuntaa ei ole läsnä (Strauss ym. 1982a, 

980–1.) Myös potilaan työ järjestyy sairaudenkulun mukaisesti, ja se sisältää erilaisia 

muotoja. Strauss ym. (1982a) viittaa peilikuvatyöllä toimintoihin, joita potilaat tekevät 

suhteessa hoitohenkilökunnan työhön. Esimerkiksi potilas antaa virtsanäytteen ja hoitaja 

toimittaa sen laboratorioon. Potilaan täydentävää työtä on esimerkiksi rauhallisena 

pysyminen verikoetta otettaessa. Sijaistaminen tarkoittaa hoitohenkilökunnan 

työtehtävien ottamista tilanteissa, joissa he ovat jättäneet ne tekemättä tai potilas 

ajattelee heidän jättäneen ne tekemättä. Potilas kokee tarpeellisena työnä virheiden 

ehkäisemisen, jota voi tehdä esimerkiksi monitoroimalla itseään. Virheiden sattuessa, 

potilaan työtä voi olla niiden oikaisu raportoimalla tai valittamalla henkilökunnalle. 

Henkilökohtaisen tiedon antaminen (allergiat, tottumukset) tai henkilökohtaisten 

ongelmien (sairauden aiheuttama ahdistus) kanssa selviytyminen ovat potilaan työtä, 

johon henkilökunnalla ei ole pääsyä tai jota he eivät pysty tekemään. (Strauss ym. 

1982a, 981) 

Osa Straussin ym. (1982a) esittelemästä potilaan työstä on vahvasti yhteydessä 

hoitohenkilökunnan työhön. Yhteistuotanto hoidon järjestämisessä on yksi potilaan 

työtä käsitteellistävä näkökulma. Kroonisia sairauksia tutkineen antropologin Abigail 

Baim-Lancen (2019) johdolla tehdyssä tutkimuksessa HIV-potilaista tuli esille kolme 

yhteistuotannon tapaa, joista rakentaminen (building) on yleisin muoto. Baim-Lancen 

ym. (2019) tutkimuksessa rakentaminen tuli esille esimerkiksi potilaan vaikuttamisena 

hoidon onnistumiseen esimerkiksi ottamalla lääkkeitä, noudattamalla ohjeita, 

avustamalla toimenpiteiden onnistumisessa ja tarjoamalla emotionaalista tukea toisille 

potilaille. Rakentavan yhteistuottamisen lisäksi Baim-Lance ym. (2019) havaitsivat 

myös hyväksyvää (accepting) ja vastustavaa (objecting) toimintaa, jotka ovat reaktioita 

ongelmatilanteisiin. HIV-klinikalla esiintyneitä ongelmatilanteita olivat esimerkiksi 

pitkä odotteluaika tai toisen potilaan priorisointi, johon potilaat vastasivat joko 

hyväksymällä suhtautuen positiivisesti tai vastustamalla suhtautuen negatiivisesti 

hoitohenkilökuntaan tai toisiin potilaisiin. (Baim‐Lance ym. 2019.)  

Yhteistuottaminen hoidon järjestämiseksi on yhteistyötä eri toimijoiden välillä, eli se 

perustuu vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Sen takia se sisältää paljon 

tunteita. Hyväksyminen vaatii empatiaa ja vastustaminen tapahtuu yleensä 
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suuttumuksen kautta. Positiivisten suhteiden ylläpitäminen hoitohenkilökunnan kanssa 

kannustaa potilaita ennemmin rakentaviin ja hyväksyviin kuin vastustaviin 

pyrkimyksiin. HIV-klinikan kontekstissa esille nousi suhteiden ylläpidon lisäksi 

turvallisen tilan tarve ja toiminnan hahmottaminen kahden aikatason kautta. Klinikka 

toimii turvapaikkana stigmatisoivaa sairautta sairastessa, ja siksi monet potilaat haluavat 

ylläpitää klinikan positiivista ilmapiiriä. Kaksi aikatasoa ovat tämä hetki ja tulevaisuus, 

joiden mukaan omaa toimintaa ohjaillaan. Joskus potilas voi tässä hetkessä toimia 

impulsiivisesti vastustaen, mutta pyrkiä hyväksyvään toimintaan tulevaisuudessa 

taatakseen oman hoitonsa jatkumisen. Hoitohenkilökunnan tunnistaessa potilaiden 

yhteistuottamisen tavat on mahdollista sujuvoittaa hoitoprosesseja ja löytää uusia tapoja 

järjestää terveydenhuoltoa vieläkin paremmin. (Baim-Lance ym. 2019, 138–41.)  

Digikytketty potilas tekee Noonan välityksellä ainakin raportointityötä, joka tapahtuu 

sairaalan ulkopuolella. Raportointityö on osa hoidollista yhteistuottamista, minkä 

vuoksi tarkastelen myös sitä, miten potilaan tekemä työ mahdollisesti muuttaa 

hoitohenkilökunnan työtä tai muuttaako lainkaan. Digikytketty potilas on osa 

terveydenhuollon sosiaalista maailmaa, jossa vaikuttavat myös sairaanhoitajat ja lääkärit 

sekä lääketeollisuuden ja terveysteknologian toimijat.  

2.2. Monipaikkaisuus, sosiaalisten maailmojen tutkimus ja rajaobjekti   

Tutkimukseni ytimessä on digikytketty potilas, mutta Noona potilaan digitaalisena 

oireraportoinnin ja hoidollisen yhteistuotannon välineenä ei tyhjenny yhden toimijan 

tarkasteluun. Pyrinkin tutkimuksellani valaisemaan Noona-ilmiötä monipuolisesti: 

digikytketyn potilaan lisäksi tarkastelen lääkärin, sairaanhoitajan ja sovelluksen 

kehittäneen yrityksen näkökulmia. Teknologinen väline sijoittuu toimijoiden väliin 

yhteiseksi kohteeksi ja saa erilaisia merkityksiä eri tilanteissa ja eri toimijoiden taholta. 

Noona kiinnittyy suomalaisen syöpähoidon kontekstin lisäksi syöpähoitojen 

teknologisoitumis- ja kaupallistumiskehityksiin kansainvälisesti. Tutkin ilmiötä 

tapauksena, johon liittyy monia tutkimussijainteja, minkä vuoksi tieteen- ja 

teknologiantutkimus antaa hyviä välineitä teoreettisen viitekehyksen rakentamiseen.  

Usein teknologisia välineitä pidetään sosiaalisesta ja inhimillisestä toiminnasta erillisinä 

instrumentteina, ja niiden potentiaalia ongelmien ratkaisijana korostetaan (Oudshoorn 

2011). Nelly Oudshoornin (2011, 18) tapaan käsitän tutkimani teknologian kuitenkin 
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paitsi ihmistoimijoiden kohteeksi myös materiaaliseksi ja sosiokulttuuriseksi toimijaksi, 

joka osallistuu terveydenhuollon muutokseen järjestämällä uudelleen vastuita ja 

toimintatapoja. Oudshoorn (2011, 16) esittää, että teknologiaa tutkittaessa tulisi 

keskittyä siihen, mitä tapahtuu, kun hoidosta tulee virtuaalista tai kun se levittäytyy 

uusiin paikkoihin ja uusien toimijoiden tehtäväksi. Teknologian hyötyjä korostava 

diskurssi ja siihen sisältyvä instrumentaalinen näkökulma eivät vastaa näihin 

kysymyksiin. (Oudshoorn 2011.) Noona on kuitenkin tiettyjen ihmistoimijoiden 

kehittämä sovellus, minkä vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota sen alkuvaiheisiin ja 

siihen, kuka pääsi mukaan Noonan kehittämisprojektiin. Noonan muutosvoimaa 

syöpähoitojen uudelleenjärjestäjänä voidaan myös vastustaa, tai sen aikaansaamia 

uudelleenjärjestelyjä muuttaa.  

Monipaikkaisen ilmiön tutkimisessa oleellista on tarkastella eri toimijoiden välisiä 

suhteita ja yhteistoimintaa. Eri toimijoita (ja niiden sosiaalisia maailmoja) yhdistävässä 

prosessissa toimijoiden tulee neuvotella ja väitellä sekä yksinkertaistaa ja ”kääntää” 

ideoita voidakseen toimia yhdessä (Star ja Griesemer 1989, 389). Michel Callon (1984) 

esittää kääntämisen vaiheittaisena prosessina kuvatessaan monitoimijaisen joukon 

yhteistyötä Ranskan rannikolla elävän simpukkakannan pelastamisessa. Prosessissa 

toimijoilla voi olla eri tavoitteita, mutta saavuttaakseen tavoitteensa heidän tulee kulkea 

saman ”tarkistuspisteen” (passage point) kautta, joka simpukoiden kohdalla oli 

kysymys siitä, miten ne kiinnittyvät rantaan, jotta niiden lisääntyminen onnistuisi. Tämä 

intressi oli tutkijoiden asettama, mutta se sovitettiin, eli käännettiin vastaamaan myös 

muiden toimijoiden tavoitteita. Tutkijat korvasivat kalastajien lyhyen aikavälin 

tavoitteen pidemmän aikavälin tavoitteella: simpukoiden pyytäminen loppuu kokonaan, 

jos simpukat eivät enää lisäänny alueella. Tällainen intressien sovittaminen, 

interessement, luo valtatasapainon, joka sujuvoittaa yhteistä prosessia. (Callon 1984.) 

Kääntäminen tarkoittaa siis intressien sovittamista ja korvaamista. Kääntäjät puhuvat 

muiden toimijoiden puolesta luodessaan yhteisen toimintatavan.  

Susan Leigh Star ja James Griesemer (1989) tarkastelevat kääntämistä ekologisen 

analyysin kautta. Heidän mielestään Callonin ajatus yhden sosiaalisen maailman 

luomasta ”tarkastuspisteestä” ei selitä kääntämistä tarpeeksi, vaan prosessissa tapahtuu 

kahdenlaista toimintaa: menetelmien yhtenäistämistä (methods standardization) ja 

yhteisen rajaobjektin (boundary object) muodostamista (Star ja Griesemer 1989). Jotta 
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kaikki toimijat voivat osallistua eriävistä tiedollisista resursseistaan huolimatta tiedon 

keräämiseen, kehitetään yhteiset standardit toiminnalle. Yhteinen menetelmä on kuin 

yhteinen kieli, jota kaikki ymmärtävät. (Star ja Griesemer 1989, 407.) Rajaobjektin 

kautta voidaan määritellä yhteinen tavoite, joka kuitenkin tyydyttää jokaisen toimijan tai 

maailman paikallisia tarpeita. Rajaobjekti on läsnä monessa sosiaalisessa maailmassa, 

mutta sen identiteetti voi vaihdella maailmasta toiseen. (Star ja Griesemer 1989, 409). 

Rajaobjektit ovat marginaalisia, minkä vuoksi niiden avulla voidaan yhdistää 

sosiaalisten maailmojen erilaisia käännöksiä, ja luoda maailmojen omia tarpeita varten 

representaatioita. (Star ja Griesemer 1989, 412.) Rajaobjektin avulla onnistuu yhteistyö 

ilman konsensuksen pakkoa ja jokainen toimija tai taho voi säilyttää omat 

perusolettamuksensa (Jauho ja Meskus 2017, 136). Rajaobjektin käsitteen avulla 

kiinnitän huomiota toimijoiden rakentamiin representaatioihin, yhteisiin neuvotteluihin 

ja merkitysten korvaamisiin.  

Star ja Griesemer (1989, 410–1) esittelevät neljä rajaobjektin tyyppiä tai piirrettä, joita 

voi käyttää erilaisten rajaobjektien analyyttiseen erottamiseen.  

1. Tietolähde/hakemisto, jonne kerätty tieto on järjestelty ja josta sitä voi lainata. 

2. Ideaalityyppi. Kaikille toimijoille sopiva yksinkertaistus tai yleistys, esim. kaavio, 

josta ei näy yksityiskohtia, vaan ilmiön yleiset piirteet.  

3. Yhdenmukaiset rajat, mutta erilainen sisältö. Esimerkiksi samasta alueesta voi piirtää 

kartan, josta näkee retkeilypolut ja tiet tai maaperän ja kasvillisuusalueet.  

4. Standardisoitu muoto. Tieto järjestellään sellaiseen muotoon, että sen sisältö ei 

muutu, vaikka konteksti vaihtuisi. Menetelmien yhtenäistäminen liittyy tähän tyyppiin. 

Rajaobjektin käsite liittyy luokittelujärjestelmiin ja niissä tehtävään luokittelutyöhön. 

Luokittelutyö (categorical work) on sosiaalisten maailmojen jäsenyyksien ja 

luonnollistettujen objektien ristiriitaisuuksien ratkomista. Objektin luokittelu tekee sen 

jossain näkyväksi, mutta piilottaa toisaalla. (Bowker ja Star 1999, 310–1.) Rajaobjekti 

mahdollistaa luokitteluiden ja niiden merkitysten välisen tasapainottelun sosiaalisten 

maailmojen välillä. Bowker ja Star (1999) käyttävät sosiaalisesta maailmasta nimitystä 

käytäntöyhteisö (community of practice), koska objektit ja niiden luokittelut kiinnittyvät 

aina toimintaan. Objekti syntyy toiminnan seurauksena ja synnyttää toimintaa, mikä 

liittyy objektin luonnollistamisen (naturalization) prosessiin. Objektin luokittelu 

luonnollistetaan, eli normalisoidaan käytännössä, joka ohjaa lopulta ihmisten toimintaa. 
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Esimerkiksi hysterian luokitus vaikutti naisten sosiaaliseen asemaan heikentävästi 

(Bowker ja Star 1999, 298). Objektin luonnollistaminen tapahtuu eräänlaisen 

“kollektiivisen unohtamisen” (emt. 299) kautta: objekti irtoaa sen alkuperäisestä 

merkityksestä ja kontekstista, ja siitä tulee itsestäänselvyys. Luonnollistaminen 

mahdollistaa objektin kontingentin ja “likaisen” merkityksen korvaamisen (emt. 299). 

Noonan kontekstissa potilaan raportoima tieto ”siististi” numeroina ja luokituksina 

korvaa sairauden ”likaisen” todellisuuden.  

Koska objekti ohjaa toimintaa, se vaikuttaa ihmisten jäsenyyksiin käytäntöyhteisöissä. 

Marginaalisuus tarkoittaa ihmisten jäsenyyksiä monessa yhteisössä samanaikaisesti, 

kuten rajaobjektin marginaalisuus erilaisten representaatioiden ilmentymistä monissa 

yhteisöissä. Marginaalisuus aiheuttaa ihmisille ulkopuolisuuden tunnetta, kun taas 

täyden jäsenyyden saaminen legitimoi aseman yhteisössä. (Bowker ja Star 1999, 301). 

Marginaalinen jäsenyys muistuttaa Arthur Frankin (1995) ajatusta “harmaasta alueesta”, 

jolla kaikki sairautta kokeneet ihmiset ovat, koska eivät kuulu pelkästään sairauden tai 

terveyden maailmaan. Bowkerin ja Starin (1999) mukaan jäsenyyden legitimointi on 

vain teoreettinen ideaali, koska ihmiset kuuluvat aina moneen yhteisöön 

samanaikaisesti. Juuri jäsenyyksien ja luonnollistettujen objektien moninainen luonne 

tulee ymmärtää, jotta luokitteluita ylläpitävien infrastuktuurien rakentumiseen voidaan 

puuttua, ja luokittelujen poliittiset ja eettiset vaikutukset voidaan tehdä näkyväksi. 

(Bowker ja Star 1999, 306.) Sairaus tekee ihmisestä sairauden maailman kansalaisen, ja 

sairaaksi luokittelu ohjaa siihen toimintaan, mikä nähdään sairaalle ”luonnolliseksi”, eli 

normaaliksi. Toki luokitusta voi pyrkiä vastustamaan toimimalla toisin.  

Vaikka asetan teoreettisessa viitekehyksessä toimijat “samalle viivalle”, haluan 

kuitenkin painottaa toimijoiden erilaisia asemia toisiinsa nähden. Lääkärillä ja potilaalla 

on erilaiset mahdollisuudet vaikuttaa siihen, millä tavalla he sovellusta käyttävät. 

Hoitohenkilökunnan jäsenyys terveydenhuollon käytäntöyhteisössä on erilaista kuin 

potilaiden. Potilaan näkökulmasta hänen hoitonsa voi olla riippuvaista siitä, suostuuko 

hän käyttämään Noonaa. Matthiesin (2017) foucault’laiseen valtakäsitykseen nojaava 

osallistumisparadigma tarjoaa ristiriitaisen tilanteen jäsentämiseen lupauksen ja 

petoksen käsitteet. Osallistumisteknologioilla luvataan osallistumisen mahdollisuus, 

mutta se edellyttää usein yksilön omaa aktiivisuutta. Teknologioiden synnyttämä 

hallinta saattaakin ylläpitää osattomuutta, jolloin osallistumisen lupaus tulee petetyksi. 
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(Matthies 2017.) Vaikka osallistumisparadigma liittyy hyvinvointivaltion palveluihin 

ylipäätään, käsitepari auttaa kuvaamaan myös Noonaan mahdollisesti liittyvää ristiriitaa 

aktiivisen osallistumisen ja pakottavan seurantavälineen välillä. Noonan kautta 

tapahtuva raportointi voidaan siis nähdä potilaan aktiivisena osallistumisena omaan 

hoitoonsa, mutta myös oireseurannan yhteistuotannon välineenä, johon potilas on 

velvoitettu osallistumaan.  

Terveysteknologian mahdollistamalla tiedonkeruulla on potilaan aktiivisuutta 

korostavan luonteen lisäksi muitakin ristiriitaisia piirteitä. Luptonin (2014) digitaalinen 

potilaan kokemustalous (digital patient experience economy) kuvaa digitalisoitumisen 

aiheuttamaa ristiriitaa tiedon tuottamisen ja käyttämisen välillä. Digitaalisuus ja 

terveysteknologia auttavat potilaita kokemusten jakamisessa ja mielipiteiden esiin 

tuomisessa, mutta samalla potilaiden tuottamalla tiedolla tehdään voittoa. 

Terveysteknologiayritykset myyvät tietoa eteenpäin asiakkailleen, mutta voitot menevät 

yrityksille, eivätkä tiedon tuottajille, eli potilaille. (Lupton 2014.) Noona-sovelluksen 

hyödyistä annetaan lupauksia niin potilaalle kuin sairaalan työntekijöille. Luvattujen 

hyötyjen jäädessä toteutumatta käyttäjät pettyvät. Hyötyjä on mahdollista saavuttaa 

kytköksillä: ilman potilaan digikytkentää oireiden raportointi ei ole mahdollista. 

Erilaiset lupaukset ja pettymykset aiheuttavat toimijoiden näkemysten välille kitkoja, 

joita pyrin tämän tutkimuksen avulla tuomaan esille.   

2.3. Tutkimuskysymykset 

Olen määrittänyt tutkimustehtäväkseni selvittää, mitä Noona tarkoittaa eri toimijoille. 

Olen määritellyt Noonan yhtäältä ihmistoimijoiden yhteiseksi toiminnan kohteeksi, 

toisaalta sosiomateriaaliseksi toimijaksi, joka muokkaa syöpähoidoissa tapahtuvaa 

oireraportoinnin ja -seurannan yhteistuotantoa. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni 

koskee Noonaa:  

1. Millaiseksi Noonan ja/tai potilaan digitaalisen oireraportoinnin merkitys 

yhteistuotannon kohteena muodostuu eri toimijoiden näkemyksien perusteella ja 

miten nämä näkemykset suhteutuvat toisiinsa? 

Tarkentavat kysymykset: Millaisia hyötyjä toimijat tunnistavat Noonassa tai 

digitaalisessa oireraportoinnissa? Millaisia kytköksiä hyötyjen mahdollistaminen vaatii? 

Millaisia kitkoja eri toimijoiden asettamien hyötyjen välille muodostuu? 
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Toinen tutkimuskysymykseni koskee potilaan tekemää työtä oireseurannan 

yhteistuotannossa: 

2. Millaista työtä digikytketty potilas tekee osallistuessaan oireseurannan 

yhteistuotantoon Noonan kautta ja miten se vaikuttaa syöpähoidon työnjakoon?  

Tarkentavat kysymykset: Millaisia työtehtäviä Noonan käyttäjällä tai syöpäpotilaalla 

tunnistetaan? Miten potilaat onnistuvat tehtävien täyttämisessä hoitojärjestelmän 

näkökulmasta?   
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3. Tapaustutkimuksen rakentaminen   

3.1. Aineistonkeruu  

Tutkimusprosessista tuli “salapoliisitehtävä”, lainatakseni ohjaajaani. Tutkimusasetelma 

muuttui aineistonkeruun aikana potilaiden kokemuksia narratiivisesta näkökulmasta 

tarkastelevasta tutkimuksesta monien toimijoiden näkökulmia yhdistäväksi 

tapaustutkimukseksi, jota käsittelen seuraavassa alaluvussa. Aloitin aineistonkeruun 

potilaiden kokemuksien keräämisellä kirjoituspyynnön avulla toukokuussa 2019, mutta 

se osoittautui odotettua hankalammaksi. Kirjoituspyyntöä (liite 1) levitettiin 

valtakunnallisen potilasjärjestön, Suomen Syöpäpotilaat ry:n kanavissa, joiden oli 

määrä tavoittaa tuhansia syöpäpotilaita. Odotin, että tuhansien joukosta löytyisi 

todennäköisesti parikymmentä Noona-käyttäjää, jotka haluaisivat jakaa kokemuksiaan. 

Kirjoitusten kerääminen sattui kesäaikaan, mikä luultavasti vaikutti negatiivisesti 

aineistonkeruuseen. Myöhemmin kirjoituspyyntö jaettiin erikseen suolisto- ja 

rintasyöpäpotilaita edustavien järjestöjen nettisivuilla ja facebook-ryhmissä. Olen 

saanut suurimman osan teksteistä syys-lokakuun 2019 aikana, mikä viittaa siihen, että 

syöpäkohtaisten yhdistysten kontaktointi oli hyödyllistä. Yhdistyksiltä saadun 

palautteen mukaan Noona on käytössä nimenomaan rintasyöpäpotilailla, minkä vuoksi 

Suomen Syöpäpotilaiden kautta laitettu pyyntö ei todennäköisesti saavuttanut tätä 

kohderyhmää.  

Potilaiden kirjoituksia on tullut yhteensä kymmenen (yhteensä 11 sivua), yhdeksältä 

kirjoittajalta. Heistä neljä kertoo sairastavansa rintasyöpää. Seitsemän tekstiä käsittelee 

Noonan käyttöä ja kolme tekstiä yhteydenpitoa laajemmin ilman Noonaa. 

Suolistosyöpäpotilaiden facebook-ryhmässä pyydettiin kirjoittamaan yhteydenpidosta 

yleisesti, jos Noona ei ollut käytössä. Osa kirjoituksista on pidempiä ja syvällisempiä 

sisältäen paljon pohdintaa, ja osa taas lyhyitä vastauksia kirjoituspyynnössä esittämiini 

kysymyksiin. Olen esittänyt kahdelle kirjoittajalle lisäkysymyksiä, joista toinen vastasi 

kirjoittamalla lisätekstin. Olen saanut yhden tekstin kirjepostina, muut on lähetetty 

sähköpostitse. Tekstit ovat rikkaudessaan erilaisia, joten päätin nimetä ne. ”Pettynyt 

rintasyöpään sairastunut” on kirjoittajan itse käyttämä nimimerkki. 
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NOONAA KÄYTTÄVÄT POTILAAT  

Kriittiset Neutraalit 

”Pettynyt rintasyöpään sairastunut” ”Suht toimiva juttu”  

”Muutama sana sanottavana”  ”FB-aktiivi tutkimuspotilas”  

”Kriittinen kehittäjä”  Kysymys-vastaus 1 

 Kysymys-vastaus 2 

NOONA EI KÄYTÖSSÄ   

Toiveikas: ”Noona syy pysyä hengissä”  Pettynyt: ”Hyvin piilotettu salaisuus”  

Taulukko 1 

 

Potilaiden kokemuksia keräsin myös syöpäblogeista, mutta suoraan Noonaa käsitteleviä 

tekstejä löytyi vähän. Käytetyt blogitekstit olen listannut aineistolähteisiin 

lähdeluetteloon. Olin rakentanut tutkimusasetelman potilaiden kokemusten ympärille, 

minkä vuoksi niiden vähäinen määrä pakotti muuttamaan asetelmaa. Etsin Noonaan 

liittyviä artikkeleita mediasta ja päätin yrittää tavoittaa terveydenhuollon ammattilaisia, 

jotka käyttävät työssään Noonaa. Mitä enemmän aiheeseen perehdyin, sitä enemmän 

paljastui mielenkiintoisia asioita, jotka kannustivat selvittämään lisää. Tapaustutkimus 

alkoi muodostua. Laadullinen tapaustutkimus lähtee usein liikkeelle tutkijan 

aavistuksesta (Laine, Bamberg ja Jokinen 2007, 20).  

Olen haastatellut kahta syöpälääkäriä ja yhtä syöpäsairaanhoitajaa. Kaikki kolme 

terveydenhuollon ammattilaista käyttävät tai ovat käyttäneet työssään Noonaa. Sain 

lääkäreiden yhteystiedot lähipiirini kautta, mikä auttoi haastattelujen toteuttamisessa. 

Molemmat haastateltavat suhtautuivat positiivisesti haastattelupyyntöön ja haastattelut 

toteutettiin viikon sisällä kontaktoinnista. Syöpäsairaanhoitajan löysin Suomen 

Syöpäsairaanhoitajat ry:n kautta. Haastattelurunkojen (ks. liite 2 ja 3) muodostamista 

ohjasi potilaiden kirjoituksissa esille tulleet teemat ja muu aiheeseen perehtyminen. 

Toteutin haastattelut strukturoidusti ja pyrin kysymään kaikki ennalta mietityt 

kysymykset suunnilleen samassa järjestyksessä. Keskusteleva tunnelma mahdollisti 

myös asioihin palaamisen ja lisäämisen, ja koen haastattelujen antavan paljon arvokasta 

tietoa niin Noonasta kuin ylipäätään terveydenhuollossa tällä hetkellä puhututtavista 
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ilmiöistä, kuten digitalisaatiosta. Haastattelut kestivät 40-49 minuuttia. Nauhoitin 

haastattelut nauhurilla ja tietokoneella. Litteroin haastattelut sanatarkasti merkiten myös 

sanojen painoja ja pidempiä taukoja.  

Kiinnostuin jo tutkimuksen alussa Noonan kehittäneen yrityksen intresseistä 

sovelluksen kehittämisessä. Suomalaisten start up -yritysten menestymistä maailmalla 

seurataan innolla ja yritysyhteistyön hyödyntämistä julkisella sektorilla, erityisesti 

terveydenhuollossa, lisätään varmasti myös tulevaisuudessa (ks. esim. ”Nämä 

suomalaiset yritykset kasvavat Piilaaksossa”, Kauppalehti 24.2.2018). 

Terveysteknologian yritysnäkökulmaa tutkimukseen tuovat kaksi videota, jossa Noonan 

kehittäneen yhtiön toimitusjohtaja Jani Ahonala esittelee sovellusta Health 2.0 -

tapahtumassa vuonna 2015 ja Accenture HealthTech Innovation Challenge -

tapahtumassa vuonna 2017. Olen litteroinut videot. En ole kääntänyt litteraatioita 

suomeksi, koska en halunnut ottaa riskiä merkityssisällön muuttumisesta käännöksessä.  

Potilaiden kirjoitusten, terveydenhuollon ammattilaisten haastattelujen ja yrityksen 

esittelyvideoiden lisäksi olen kerännyt erilaisia mediatekstejä Noonasta. Olen kerännyt 

Noonaa tai potilaan raportointia käsitteleviä artikkeleita erilaisista terveydenhuollon 

alan julkaisuista. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecimia julkaisee Suomalainen 

Lääkäriseura Duodecim. Se sisältää niin tieteellisiä artikkeleita kuin kolumneja ja 

katsauksia eri aihealueisiin. Duodecimin levikki on 22 500 kappaletta ja se on 

ilmestynyt vuodesta 1885. Lehti julkaistaan myös verkossa. Lääkärilehti on Suomen 

Lääkäriliiton julkaisema tiedejulkaisu, ammattilehti ja jäsenlehti, joka lähetetään liiton 

jäsenelle ilman erillistilausta, mutta löytyy myös vapaasti luettavana verkosta. 

Mediuutiset on terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu lehti, jonka omistaa Alma 

media Oyj. Lääkärit ja lääkäriopiskelijat saavat digilehden ilmaiseksi, muille lehti on 

maksullinen, mutta sitä on mahdollista lukea kahden viikon ajan veloituksetta. Syöpä-

lehti on Syöpäjärjestöjen julkaisema lehti, joka tarjoaa tietoa syöpätautien ehkäisystä, 

hoidosta ja tutkimuksesta. Paperilehti lähetetään syöpäyhdistysten jäsenille, mutta 

digilehti on luettavissa vapaasti. Sic! -lehti on lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus Fimean julkaisema lääketiedon lehti terveydenhuollon ammattilaisille, 

mutta luettavissa verkossa ilmaiseksi.  

Artikkeleita yhdistää se, että ne liittyvät potilaan raportointiin ja sen digitalisoitumiseen. 

Kolmessa artikkelissa puhutaan eksplisiittisesti Noonasta, ja kahdessa syövänhoitoon 
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liittyvästä itseraportoinnista tai seurantamenetelmästä. Valitsin Duodecimin artikkelin 

siksi, että sen kirjoittaneet lääkärit ovat olleet suuressa roolissa Noonan käyttöönotossa 

ja sen kehittämisessä. Sic! -lehden artikkeli taas edustaa syöpäjärjestön näkökulmaa 

hoidon digitalisoitumiseen, minkä ajattelin täydentävän aineistoa. Alla olevassa 

taulukossa on tiivistys ensisijaisena media-aineistona käyttämieni artikkelien sisällöstä.  

 

Artikkeli Julkaisu, 

ajankohta, 

viite tekstissä 

Kenen 

näkökulmasta? 
Mistä puhutaan? Ydinasiat 

1. Suomalaisten uusi 

aluevaltaus - 

Syöpäpotilaisen 

etäseurannan apuväline 

Noona otetaan käyttöön 

myös lääketutkimuksissa 

Mediuutiset  

19.10.2018 

Noonan 

Healthcare 

 

lääketeollisuus  

“Noona”, 

“etäseurannan 

mobiilipalvelu”,  

“Maailman paras 

työkalu”/”apuväline 

lääketutkimukselle” 

Lääketutkimus, 

suomalainen 

terveysteknologia, 

potilaiden 

sitouttaminen 

tiedonkeruuseen 

2. Digilääkärit tulivat 

yliopistosairaalaan 

Lääkärilehti 

2.3.2018,  

73: 546-548 

Lääkärit, 

hoitajat;  

Sairaalan arki 

“Syöpäpotilaan 

digiseuranta”, 

“Noona-

mobiilisovellus” 

Työn 

helpottaminen 

teknologialla, 

kääntäminen 

3. “Kuinka voit 

tänään?” 
Syöpä, 

3/2018, 6-7 

Potilaat “Rintasyöpäpotilaan 

mobiilisovellus 

Noona”, 

“digiseuranta”, 

“digitaal. asiointi” 

Aktiivisen potilaan 

osallistuminen 

hoitoon, helppous, 

tuki, turvallisuus,  

omahoito  

4. Potilaan oman voinnin 

raportointi parantaa 

hoitotuloksia - 

Syöpäpotilaan sähköiset 

seurantamenetelmät 

(Bärlund & Mattson) 

Duodecim 

2/2019, 

135:2,  

109-10. 

Lääkärit, 

syöpätutkimus, 

syöpähoito  

(kirjoittajat 

lääkäreitä) 

“Sähköinen 

seuranta”, “PRO”, 

“sähköinen 

tiedonkeruu”, 

“mobiilisovellus” 

Sähköinen seuranta 

parantaa 

hoitotuloksia: 

potilaan etu, 

resurssien säästö 

5. Potilaan ääni 

terveydenhuollon 

digitalisoituessa 
(Anttonen, Tran Minh & 

Juutilainen) 

Sic! 

Lääketietoa 

Fimeasta, 

2/2018,  

17-8 

Potilasyhdistys, 

potilaan 

edunvalvonta 

 

toisaalta lehti 

suunnattu 

ammattilaisille 

“Seurantamenetel

mä”, “digitaaliset 

palvelut”, “digit. 

monitorointi” 

Potilaan uusi rooli 

aktiivisena 

sisällöntuottajana, 

omahoito, 

tiedonkeruun 

demokratia 

Taulukko 2 

 

Edellä kuvatun aineistokokoelman lisäksi olen koonnut tausta-aineistoa, joka tukee 

ensisijaista aineistoa. Olen tutustunut Mira Koivusalon (2018) opinnäytetyöhön liittyen 

syöpäpotilaan oireraportoinnin sovellukseen sädehoidon yksikössä. Kaikki käytetyt 
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artikkelit ja dokumentit on listattu lähdeluetteloon Aineistolähteet-otsikon alle. Olen 

myös litteroinut osan vuoden 2019 SuomiAreenan paneelikeskustelusta ”Miksi Suomi 

menestyy? Innovaatiot luovat syövänhoidon tulevaisuuden” (16.7.2019). 

Paneelikeskusteluun osallistui Johanna Mattson (HUS Syöpäkeskuksen toimialajohtaja), 

Minna Anttonen (Suomen Syöpäpotilaat ry), Petri Lehto (MSD Finland), Erkki 

Tenhunen (Neutron Therapeutics), Pasi Heiskanen (Noona Healthcare & Varian 

Medical Systems) sekä Aarno Palotie (FinnGen).  

Olen lukenut paljon muitakin dokumentteja liittyen aiheeseen, mutta aineiston koon 

rajaamiseksi olen sisällyttänyt sellaiset dokumentit, joiden ydinteema on Noona tai 

digitaalinen oireraportointi. Valitut dokumentit edustavat melko tasaisesti eri 

toimijoiden näkemyksiä, jolloin dokumenttiaineisto ei vaikuta jonkin toimijan 

näkökulman painottumiseen tutkimuksessa. Lisäksi valitut dokumentit ovat tuoreita ja 

hyvin lyhyen aikavälin sisällä julkaistuja.  

3.2. Tapaustutkimuksen muodostaminen ja analyysin lähtökohdat 

Tutkimus ei lähtenyt liikkeelle tapaustutkimuksena, mutta tutkimuksen edetessä siitä 

muotoutui sellainen, mikä on laadulliselle tutkimukselle yleistä (Laine, Bamberg, ja 

Jokinen 2007, 20). Tapaus Noona alkoi rakentua aineistonkeruun edetessä, mitä ohjasi 

uusien asioiden esille tuleminen. Koen, että eri toimijoiden näkökulmien esiin tuominen 

valaisee tutkittavaa ilmiötä monipuolisesti ja lisää tutkimuksen kiinnostavuutta. 

Tapaustutkimus on prosessi, jonka aikana tapaus rakennetaan (Eriksson ja Koistinen 

2014, 6). Tapaustutkimuksen tavoitteena on selvittää, mistä tapauksessa on kyse. Se 

onkin ennemmin tutkimusstrategia kuin menetelmä. (Laine, Bamberg ja Jokinen 2007, 

16, 18.) Aineistonkeruun ongelmien ilmetessä ja syöpäjärjestöjen edustajien kanssa 

käymäni sähköpostikirjeenvaihdon jälkeen tuntui, että Noonassa on todella jotain 

selvitettävää. Mediassa Noonasta rakennettiin kuvaa laajalti käytössä olevana työkaluna, 

mutta alkoi vaikuttaa siltä, ettei käyttö niin laajaa ollutkaan.  

Tapaus muodostuu kontekstissa, joka tässä tutkimuksessa on digitalisoituva 

terveydenhuolto ja erityisesti syövänhoito. Tapaustutkimusta voi tehdä monella eri 

tavalla, esimerkiksi selittäen tai kuvaillen tapausta, kehittäen siitä uutta teoriaa, tai 

käsitellen tapausta itsessään arvokkaana, välineellisenä tai kollektiivisena (Eriksson ja 

Koistinen 2014). Pyrin tulkitsemaan ja ymmärtämään Noonaa ainutlaatuisena 
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tapauksena, eli kutsun tutkimusta intensiiviseksi tapaustutkimukseksi. Tiheän 

kuvauksen, tulkinnan ja ymmärtämisen avulla sekä tapauksen eri toimijoiden 

näkemysten esiin tuomisella voin muodostaa monipuolisen tarinan tapauksesta. 

Intensiivisen tapaustutkimuksen haasteena on löyhä analyysi ja perustelemattomat 

johtopäätökset, koska tutkijalla on vapaus itse määritellä mikä tapauksessa on 

kiinnostavaa. (Eriksson ja Koistinen 2014, 18–19.)  

Rakennan Noona-tapausta keräten eri toimijoiden näkemyksiä eri paikoista ja 

tarkastelen niitä sekä läheltä että kaukaa. Tapaus rakentuu “tilkkutäkiksi”, mikä 

tarkoittaa toimijoiden seuraamista niiden omissa, erillisissä sijainneissaan (Virtanen ja 

Silvast 2020, 187). Toinen tapa käsittää moniaineistoinen tapaustutkimus on 

aineistotriangulaation käsitteen avulla, jolloin aineisto on kerätty eri lähteistä eri 

tavoilla. Aineisto voi koostua haastatteluista, virallisista dokumenteista tai 

sanomalehtimateriaalista, tilastoista tai osallistuvan havainnoinnin avulla kerätystä 

aineistosta. (Laine, Bamberg, Jokinen 2007, 24). Tarkoituksena on kysyä samat 

tutkimuskysymykset eri aineistoilta, jolloin aineistojen vertailu paljastaa ilmiön eri 

puolia. Välttääkseni ”löyhää” analyysiä ja sekavaa tutkimusprosessin kuvausta, pyrin 

kirjoittamaan prosessin auki mahdollisimman hyvin sekä perustelemaan tekemäni 

valinnat aineiston ja teoreettisten käsitteiden suhteen.  

Analyysin kohteena on monenlaisia dokumentteja, joita käsittelen Lindsay Priorin 

(2003) innoittamalla tavalla: pelkän sisällön lisäksi on syytä kiinnittää huomiota siihen, 

miten dokumentit on tuotettu ja mitä ne mahdollisesti tuottavat. Analysoitavat 

dokumentit ovat tekstimuodossa, mutta sisältävät tekstin lisäksi kuvia, ääntä ja 

tilanteita. Vaikka analysoin haastattelulitteraatiota, olen itse ollut läsnä 

vuorovaikutustilanteessa, jossa haastattelu on tuotettu. Itse kerätty aineisto ohjaa myös 

kiinnittämään huomiota niihin kohtiin, jotka ovat tuntuneet kiinnostavilta jo 

keräämishetkellä. Dokumentit ovatkin kollektiivisesti rakentuneita ja ne tulee nähdä 

aktiivisina, sosiaalista toimintaa muokkaavina asioina (Prior 2003, 23–4, 31). Koska 

dokumentit kiinnittyvät sosiaaliseen toimintaan, niillä on aina yleisö ja niiden merkitys 

määrittyy myös sitä kautta, miten niitä luetaan (Prior 2003, 28–30). Vaikka kiinnitän 

huomiota siihen, miten eri tarkasteluni kohteena olevat dokumentit on tuotettu ja 

millaisia vaikutuksia niillä saattaa olla, käytän dokumenttien sisältöä myös 

’todistusaineistona’ ilmiöstä, jolloin dokumenttien autenttisina tai todenmukaisina 
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pitämistä on pohdittava tarkkaan. Dokumentit ovat kontekstuaalisia, joten niillä on eri 

yleisöjä ja alkuperiä. Siksi niiden sisältö myös vaihtelee, vaikka ne käsittelevätkin 

samaa ilmiötä, eli Noonaa. (Prior 2003.)  

Dokumenttien merkitys todenmukaisen tiedon välittäjinä korostuu erityisesti 

lääketieteellisissä dokumenteissa. Lääketieteessä sairauksien dokumentointi on toiminut 

myös työkaluna sairauksien hoidossa, esimerkiksi tautiluokitusjärjestelmien pohjalta 

tehdään diagnooseja, joiden perusteella valitaan tarvittavat hoitotoimenpiteet. (Prior 

2003, 53–5.) Sosiologiassa oleellista on kuitenkin suhtautua kriittisesti dokumenttien 

faktapohjaisuuteen, ja ottaa huomioon niiden avulla tapahtuva vallankäyttö. Aineistossa 

on jonkin verran lääketieteellistä tietoa, esimerkiksi tutkimustuloksia, joiden avulla 

Noonan hyödyllisyyttä perustellaan. Tässä tapaustutkimuksessa täytyy huomioida 

erilaisten aineistojen osuus kokonaisuudesta, ja myös niiden mahdollisesti eriarvoiset 

valtapositiot.  

3.3. Abduktiivinen sisällönanalyysi   

Joissain tapaustutkimuksissa hyödynnetään grounded theory -menetelmää, koska se on 

aineistolähtöinen ja antaa mahdollisuuden uuden teorian luomiselle. GT sisältää hyvin 

tarkkaa koodausta, jossa edetään avoimesta rivittäisestä koodauksesta kohti käsitteiden 

luomista jatkuvan vertailun ja aineistoon palaamisen kautta. GT mielletään usein uuden 

teorian luomisen prosessiksi, mutta sitä voi käyttää myös aineistolähtöisenä 

tutkimusmenetelmänä (Timonen, Foley ja Conlon 2018). Tutkija ei kuitenkaan koskaan 

voi olla täysin vapaa ennakko-oletuksistaan tai sulkea aiemmin hankittua tietoa pois 

analyysistä, joten olen toteuttanut analyysin ”GT:n hengessä”. Olen lähilukenut 

aineistoa ja koodannut tarkasti vertaillen ja uudelleen aineistoon palaten, mutta 

teoreettisten käsitteiden mukana oleminen alusta saakka tekee analyysistä abduktiivista 

sisällönanalyysiä. Olen hyödyntänyt analyysin apuna Atlas.ti-ohjelmaa, mutta olen 

myös lähilukenut aineistoa perinteisesti kynällä alleviivaten ja muistiinpanoja 

kirjoittaen.  

Corbin ja Strauss (2008) tarjoavat monia konkreettisia välineitä analyysin tekemiseen: 

kysymysten esittäminen, vertailu, sanojen eri merkitysten pohtiminen, tunteiden 

ilmaisujen ja narratiivien tarkastelu, tutkittavien tapa käyttää kieltä, vastakohtaisten 

tapahtumien kuvitteleminen ja huomion kiinnittäminen ehdottomiin ilmaisuihin. 
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Kysymysten esittäminen aineistolle on ensisijainen väline analyysin aloittamiselle. 

Aineistolta kannattaa kysyä monenlaisia kysymyksiä: mitä tapahtuu ja miksi? Kuka 

tekee ja mitä? Miten? Millaisia seurauksia ilmenee? Tällaisten kysymysten lisäksi 

kannattaa kiinnittää huomiota myös ajallisuuteen ja tilaan, sääntöihin tai normeihin, 

informaation kulkuun ja teknologian tai välineiden käyttöön. Tiedollisten kysymysten 

ohella analyysin aikana kysytään myös teoreettisia, käytännöllisiä ja ohjaavia 

kysymyksiä. Kysymysten ohella tärkeä väline analyysin teossa on vertailu. Vertailu voi 

olla jatkuvaa aineiston osien toisiinsa vertailua tai teoreettista, eli aineiston osan 

tarkastelua jonkin arkielämästä tai kirjallisuudesta otetun käsitteen valossa. (Corbin ja 

Strauss 2008, 68–75.) Tämä tutkimus on edennyt kysymysten esittämisen kautta: miksi 

potilaiden vastauksia tuli niin vähän? Miten Noonan käyttöönotto on edennyt 

sairaaloissa? Kuka Noonaa oikeasti käyttää? Nämä kysymykset ohjasivat keräämään 

lisää aineistoa ja tuomaan tutkimukseen eri toimijoiden näkökulmia. Kirjallisuudesta 

nousi keskeiseksi digisitoutetun potilaan käsite, jonka käänsin digikytketyksi 

syöpäteknologisessa kontekstissa. Digikytketyn potilaan tekemä työ muodostui 

keskeiseksi kiinnostuksen kohteeksi, ja käytän sitä teoreettisena käsitteenä analyysissä.  

Timmermans ja Tavory (2012, 170) esittävät nimenomaan abduktiivisuuden olevan 

välttämätöntä teorian luomiselle. Tutkija voi juontaa uusia käsitteitä käyttämällä 

aiempaa teoriaa ja vertaamalla sitä aineistosta nouseviin kiinnostaviin löydöksiin. 

Abduktiivista analyysiä tehdessään tutkijan tulee palata aina uudelleen aineiston pariin, 

ja tarkastella siitä aiemmin tekemiään huomioita. Toinen tärkeä työväline on 

itsestäänselvyyksien problematisointi ja kolmas vaihtoehtoisten tulkintojen tekeminen. 

Nämä kolme työkalua ovat käytössä analyysin teossa yhtä aikaa: aineiston koodeihin ja 

koodauksen muistiinpanoihin palaaminen, niistä tehtyjen havaintojen 

kyseenalaistaminen ja käsitteiden sovittaminen tapahtuvat ’syklisesti’. Tutkimuksella 

tulee olla vankka teoreettinen viitekehys, mutta tutkijan tulee huomioida aineiston 

tarjoamat yllätykset, koska nimenomaan empiirisen tutkimuksen tarjoamat haasteet 

mahdollistavat abduktiivisen ajattelun. (Timmermans ja Tavory 2012.)   

Ulla-Maija Salo (2015) tarjoaa samankaltaisia ajatuksia sisällönanalyysin tekemisen 

tueksi. Teoreettiset käsitteet ovat ajattelun apuvälineitä, joiden avulla aineistosta saa irti 

erilaisia asioita. Siksi on koko ajan pohdittava, mikä teoreettinen kehys sopii kyseisen 

aineiston analysointiin parhaiten. Tutkimusprosessin ei tarvitse noudattaa perinteistä 
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kaavaa aineistonkeruusta analyysin kautta raportointiin, vaan analyysi tapahtuu ”joka 

paikassa ja koko ajan.” (Salo 2015, 182.) Monia toimijoita, tilanteita, ajankohtia ja tiloja 

yhdistävän aineiston analyysiin Salon sekä Timmermansin ja Tavoryn esittämät 

ajatukset teoriaohjaavasta, mutta refleksiivisestä analyysistä sopivat hyvin. Koen, että 

analyysi alkoi aloittaessani aineistonkeruun ja jatkuu tutkimuksen päättämiseen saakka. 

Analyysin teon tulee olla sekavaa ja hankalaa, koska analyysi on parhaimmillaan silloin, 

kun se alkaa ”pistellä, satuttaa ja kirvellä sisältä käsin” (Salo 2015, 187).  

3.4. Tutkimuseettisyys  

Olen noudattanut pro gradu -tutkielmaa tehdessäni tutkimuseettisiä ohjeistuksia, joita on 

käsitelty gradututkielmaseminaarissa ja opintojeni aikana. Tämän tutkimuksen 

näkökulmasta huomioon on pitänyt ottaa tutkittavien anonymiteetin takaaminen, 

suostumuksen turvaaminen ja aineistonkeruun perustelu tutkimusaiheen kannalta. 

Tutkittavien informoinnissa olen käyttänyt Kuulan (2006, 102, 117–21) ohjeistusta ja 

tarkastuslistaa. Haastattelujen alussa kävimme läpi haastateltavien kanssa 

tutkimusaiheen ja tutkimuksen tavoitteet, sekä haastatteluaineiston säilyttämiseen ja 

poistamiseen liittyvät seikat. Perustelin tarvetta terveydenhuollon ammattilaisten 

haastatteluille muun aineiston kautta: media-aineistosta ja potilaiden kirjoituksista ei 

tullut esille, mitä lääkärit ja sairaanhoitajat ajattelevat sovelluksen käytöstä. Koin, että 

heidän näkökulmiensa esiintuominen lisää tutkimuksen kiinnostavuutta. Haastateltavat 

ovat antaneet suostumuksensa haastattelujen käyttöön osana tutkimusta, ja olen ennen 

tutkielman palauttamista ollut heihin yhteydessä aineiston käytöstä varmistaakseni 

suostumuksen olevan voimassa. Haastateltavat olivat hyvin samaa mieltä tekemistäni 

tulkinnoista muutamia huomioita lukuun ottamatta. Poistan haastattelunauhat ja 

litteraatiot tutkielman mentyä läpi tarkastuksesta.  

Uuden tietosuojalain mukaan henkilötietoa on kaikki sellainen tieto, jonka avulla 

henkilön tunnistaminen on mahdollista. Nimen ja henkilötunnuksen lisäksi henkilötietoa 

ovat esimerkiksi sähköpostiosoite, potilastiedot ja paikannustiedot 

(Tietosuojavaltuutetun toimisto, verkkosivu). Tietosuojalain alaisia tutkittaviani ovat 

potilaat, jotka ovat lähettäneet minulle sähköpostitse tai postitse kirjoituksensa sekä 

terveydenhuollon ammattilaiset, joita olen haastatellut. Aineistoni sisältää henkilötietoa, 

jonka käsittelemisestä ja poistamisesta olen informoinut tutkittavia. Jos on halunnut 

välttää kaikenlaisen tunnistetiedon päätymisen minulle, on Noonaa käyttävä voinut 
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lähettää kirjoituksensa kirjepostitse. Sähköpostitse minuun yhteydessä olleet ovat joko 

käyttäneet omaa nimeään kantavaa osoitetta tai lähettäneet tekstin sellaisesta osoitteesta, 

josta henkilön nimi ei tule esille. Kirjoituspyynnössä olen kertonut kirjoitusten 

säilyttämisestä ja anonymiteetistä tutkimuksessa (ks. liite 1).  

Potilastieto, jonka piiriin lasketaan diagnoositiedot, nousivat tutkimukseni analyysissä 

oleelliseksi tiedoksi. Noona-sovellus on kehitetty erityisesti rintasyöpäpotilaita varten ja 

se tuli esille myös aineistostani. Ainakin kaksi minulle kirjoittanutta potilasta sairastavat 

muuta kuin rintasyöpää. Olen kertonut toisen sairastavan paksusuolensyöpää ja toisen 

leukemiaa. En kuitenkaan tuo heistä esille muuta tunnistetietoa, joten arvioin 

anonymiteetin säilyvän. Potilaiden kertomista kokemuksista heidät voi toki tunnistaa 

esimerkiksi läheinen tai heihin hoitosuhteessa oleva työntekijä. Terveydenhuollon 

ammattihenkilöitä koskee salassapitovelvollisuus. Lähettäessään kirjoituksen potilaat 

ovat suostuneet kirjoituksensa käyttöön osana tutkimustani.  

Tutkimuseettisyys liittyy myös aineistosta tehtyihin tulkintoihin, joihin tutkijalla on 

vapaus. Olen pyrkinyt tulkinnoissani kunnioittamaan tutkittaviani ja lähteideni 

alkuperäistä tarkoitusta. Olen myös tuonut esille, milloin rakennan omaa tulkintaani 

aineiston pohjalta. Olen pyrkinyt kirjoittamaan tekstin siten, että lukijalla on 

mahdollisuus arvioida tulkintojeni pätevyyttä.  

Syöpää sairastavan ihmisen voidaan katsoa olevan haavoittuvassa asemassa, jolloin on 

kiinnitettävä erityistä huomiota tutkittavien yksityisyyteen ja heidän kokemustensa 

kunnioittamiseen. Arkaluonteisten asioiden tutkiminen on kuitenkin joskus hyvin 

perusteltua niiden yhteiskunnallisen merkityksen takia. (Kuula 2006, 136.) Olen 

halunnut toteuttaa tämän tutkimuksen pitämällä potilaiden kokemukset keskiössä. Jos 

lääkärin tai sovelluksen kehittäneen yrityksen edustajan näkökulma jostain sovellukseen 

liittyvästä asiasta on potilaan kokemuksen kanssa eriävä, olen korostanut potilaan 

kokemusta. Haluan tutkimuksellani hyödyttää syöpää sairastavia ihmisiä, koska vakava 

sairaus asettaa heidät erilaiseen asemaan sovelluksen käytössä muiden tarkastelun 

kohteena olevien toimijoiden kanssa. 

  



39 

 

4. Sosiaalisten maailmojen yhteistoiminta ja potilaan raportointi 

rajaobjektina    

Tässä analyysiluvussa käsittelen ensin eri toimijoiden näkemyksiä Noona-sovelluksen 

tai potilaan digitaalisen oireraportoinnin hyödyistä. Sen jälkeen esittelen kytköksiä, 

joiden avulla hyötyjä voidaan saavuttaa, minkä jälkeen siirryn näkemysten välisten 

kitkojen tarkasteluun. Lopuksi kokoan analyysiluvun tärkeimmät tulokset yhteen. Olen 

koodannut aineiston läpi systemaattisesti etsien kaikki mahdolliset hyödyt, joita eri 

toimijat ovat asettaneet Noonalle tai digitaaliselle oireraportoinnille. Hyödyt voivat olla 

taloudellisia, hoidollisia tai työn organisointia helpottavia. Monet hyödyistä ovat 

potentiaalisia hyötyjä, joiden nähdään toteutuvan tulevaisuudessa. Potentiaalisia hyötyjä 

tarjoaa erityisesti Noonan kehittänyt yritys, ja toteutuneita hyötyjä tulee esille 

potilaiden, sairaanhoitajien ja lääkäreiden kertomuksista. Jäsennän toimijoiden 

kokemuksia, merkityksenantoa ja toimintaa Noonaan liittyen Susan Leigh Starin ja 

James Griesemerin (1989) rajaobjektin käsitteen avulla. Olen päätynyt tähän tulkintaan 

analyysia tehdessäni. Rajaobjektin kautta analyysin rakentaminen uskottavaksi 

kertomukseksi onnistuu parhaiten ja siksi kuljetan sitä mukanani alusta saakka. 

Kertomus alkaa Noonan ensihetkistä.  

4.1. Syöpäinnovaatioareenan synty  

Terveydenhuollon toiminta, ja erityisesti terveydenhuollon piirissä tapahtuvat 

kehityshankkeet ovat moniammatillisia, monitieteisiä ja monia toimijoita yhdistäviä 

prosesseja. Teknologiaan liittyvässä hankkeessa inhimillisten toimijoiden joukkoon 

liittyy digitaalinen sovellus tai muu kehitettävä teknologia muiden materiaalisten 

toimijoiden ohella. Kuten tieteellinen tutkimus, yhteinen kehityshanke vaatii yhteistyötä 

heterogeenisen toimijajoukon välillä, jotta tuloksia voi syntyä (Star ja Griesemer 1989). 

Noona-sovelluksen kehittäminen oli HUS Syöpäkeskuksen ja Noona Healthcare -

yrityksen yhteinen projekti, jossa yksityinen ja julkinen toimija yhdistivät voimansa 

yhteisen päämäärän vuoksi. Yhteistyön alkuhetkiä käsitellään SuomiAreenan paneelissa 

“Miksi Suomi menestyy? Innovaatiot luovat syövänhoidon tulevaisuuden” (16.7.2019). 

Paneelissa puhujat painottavat yhteistyön lisäämistä julkisen ja yksityisen sektorin 

väillä, koska siitä hyötyvät kaikki: potilaat, terveydenhuolto ja yritykset. Investointeja 

kaivataan yritystoiminnan tukemisen lisäksi koulutukseen ja tutkimukseen, koska 
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kehitys vaatii kaikkien osapuolten osallistumista. Hallitusohjelmaan kirjattu 

syöpähoitojen ja -tutkimuksen painotus kerää panelisteilta kiitosta. 

Lääketeollisuuden iso kantava huoli on ollut siinä, että edellisellä hallituskaudella 

jouduttiin tekemään isoja leikkauksia tutkimukseen koulutukseen ja se on johtanut 

siihen ikävään tilanteeseen et näyttää siltä et meiän aiempi hieno lääketieteellinen 

osaaminen on lähteny hiukkasen rapautumaan ja me ollaan tosi tyytyväisiä siitä, että 

uudessa hallitusohjelmassa on aikamoisen vahvat kirjaukset siitä, et tätä tilannetta 

lähetään korjaamaan. Kun me tää yhdistetään siihen - - et meil on terveysalan 

kasvustrategia, - - jolla yritetään tutkimus- ja innovaatioympäristöä kehittää 

terveysalalla, niin kun yhdistetään nää kaks asiaa niin me saadaan valtavan hienot 

eväät jatkolle. (Petri Lehto, MSD Finland) 

Lehdon mukaan syöpäinnovaatioiden ja syöpälääkkeiden kehittämiseen tarvitaan 

lääketieteellisen osaamisen lisäksi hedelmällinen tutkimus- ja innovaatiotyötä tukeva 

ympäristö. Sosiaalisten maailmojen tutkimusperinteen mukaisesti jonkin ilmiön 

ympärille ryhmittyvät toimijat ja maailmat muodostavat areenan (Jauho ja Meskus 

2017, 133–4), tässä tapauksessa syöpäinnovaatioiden areenan. 

Syöpäinnovaatioareenalla vaikuttavat toimijat ovat yhteydessä toisiinsa. Julkiset 

sairaalat avaavat oviaan lääketeollisuuden ja terveysteknologiayritysten toimijoille ja 

tekevät yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa. Valtiollinen poliittinen toiminta ohjaa 

rahoitusta tutkimukseen, koulutukseen ja yrityksille sekä säätää lakeja, jotka voivat 

tukea tai vaikeuttaa areenan toimintaa. Esimerkiksi uuden tietosuojalain äärimmäinen 

tulkinta voi panelistien mukaan estää innovaatioiden kehitystä. Syöpäinnovaatioista 

povataan Suomen menestyksen avainta myös maailmalla.  

Voisin tuoda esiin et meil on niin korkeeta sellasta lääketieteellistä ja 

syöpälääketieteellistä tutkimusta Suomessa, must se on erinomasta et meidän poliitikot 

ja virkamiehet on ymmärtäneet tän mahdollisuuden mikä meil on sekä kehittää 

lääketiedettä että myös vientituotteita täs maassa. - - Mä uskon et tällä hetkellä on 

meneillään semmonen vaihe et lähdetään niinku lääketieteessä ja syöpähoitojen 

kehittämisessä eteenpäin vauhdilla. (Johanna Mattson)  

Johanna Mattson, HUS Syöpäkeskuksen johtava ylilääkäri ja “nainen Noonan takana” 

(Syöpä 3/2018, 7) yhdessä Pasi Heiskasen, Noona Healthcaren sekä Varian Medical 

Systems Finlandin edustajan kanssa muistelevat paneelissa yhteistyönsä alkuaikoja. 
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Mattson korostaa yhteistyössä molempien osapuolien osaamisen hyödyntämistä: 

Sairaalassa tiedetään, mitä potilaat tarvitsevat ja IT-yritys tietää, miten hyvä sovellus 

suunnitellaan ja rakennetaan. Mattson toivoo tulevaisuudessa lisää yhteistyötä 

yksityisen sektorin kanssa.  

Mä sanoisin, jos kattoo miten me alotettiin tämä yhteistyö sillon niin meillä oli ihan 

erilaista osaamista, heil oli se näkemys miten tää palvelu tuotetaan miten se 

suunnitellaan ja meil oli se näkemys mitä meidän potilaat tarvitsevat. Ja me lähettiin 

ihan nollasta, ei ollut yhtään mitään, ja mä oon edelleen kiitollinen siitä, et he tuli aina 

kukonlaulun aikaan tapaamaan meitä, kun meil ei välttämättä ollu aikaa keskellä 

päivää niin päin pois, mut se oli hyvin semmosta rentoa ja alko aika pienes piirissä, mä 

en tiedä allekirjottaako Aarno [Palotie, Finngen] sen, mut yleensä monet aika isotkin 

asiat saattaa lähtee liikkeelle ihan pienes piirissä, ja se on aika pitkälti kiinni myös 

niistä henkilökemioista siinä alkuvaiheessa. (Johanna Mattson) 

Mattson kertoo Noonan lähteneen liikkeelle kahden asian yhteisvaikutuksesta: Noona-

yrityksen yhteydenotosta ja Helsingin Sanomissa julkaistusta potilaan 

mielipidekirjoituksesta, jossa potilas kertoi ongelmistaan saada yhteys hoitoyksikköön. 

Potilaita ei kerrota olleen mukana suunnitteluvaiheessa, vaan Noona lähti liikkeelle 

”pienessä piirissä”, johon kuului HUS Syöpäkeskuksen ja Noona Healthcaren 

henkilökuntaa. Syöpäinnovaatioareenalle tai tässä tapauksessa ”pieneen piiriin” 

pääsevät mukaan tietyt toimijat, jotka ovat omien sosiaalisten maailmojensa 

täysimääräisiä, jopa arvostettuja jäseniä. Keskustelussa puhutaan potilaista, mutta 

potilaita ei olla kutsuttu mukaan paneeliin, eikä Heiskanen luettele potilasta mukana 

olleiden toimijoiden joukossa.  

Mun mielestä se oli mahtavaa, se meidän- ne yhteiset ajat ja vuodet siinä kun tehtiin 

niinkun tavallaan muotoilijat, sovelluskehittäjät, lääkärit, sairaanhoitajat, 

projektipäälliköt, kaikki teki niinku yhdessä töitä, ei siinä mietitty kuka mitäkin firmaa 

edustaa ja tavallaan niiku yhteinen asia mitä tehdään. Sen tapasta yhteistyötä just 

tarvitaan. (Pasi Heiskanen, Noona)  

Noona Healthcare aloitti toimintansa suomalaisena start up -yrityksenä, ja 

perustajajäseninä toimivat Jani Ahonala ja Pasi Heiskanen. Myöhemmin Noona myytiin 

Varian-yritykselle, eli omistus siirtyi Yhdysvaltoihin loppuvuodesta 2018 (Varian, Press 

Release 12.10.2018). Varian on teknologiayritys, joka tarjoaa ”älykkäitä” ratkaisuja 
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syövänhoitoon kehittämällä tekoälyä ja dataa hyödyntäviä työkaluja. (Varian, 

verkkosivu.) Heiskanen kertoo oman puolensa tapahtumista SuomiAreenan paneelissa. 

Noona-sovellusta tuskin olisi olemassa ilman yhteistyötä HUS Syöpäkeskuksen ja 

Johanna Mattsonin kanssa.  

Sillon kun lähettiin tätä Noona Healthcare start up yritystä perustamaan niin se 

käytännössä lähti tän yhteistyön ympäriltä, se oli yhtä kuin meidän yritys ja mainio 

esimerkki, kaunis tapa millä Johanna avasi klinikkansa ovet meidän nuorille 

insinööreille sitten tutustuu mitä on syövänhoito, miten sitä voitas yhdessä kehittää 

Johannan asiantuntijoiden kanssa. 

Noona lähti liikkeelle muutamasta henkilöstä, mutta siitä kasvoi yli kahdenkymmenen 

miljoonan liikevaihtoa tekevä yritys (Kauppalehden yrityshaku: Varian Medical 

Systems Finland Oy). Johanna Mattsonin mukaan Noona ”on nyt lähtenyt elämään 

omaa elämäänsä isompiin vesiin” (SuomiAreena-paneeli 16.7.2019). Isompiin vesiin 

ovat lähteneet myös suomalaiset perustajat Pasi Heiskanen ja Jani Ahonala, joka 

”muuttaa piilaaksoon Palo Altoon edistämään lääkeyhtiöiden, tutkijoiden ja 

viranomaisten yhteistyötä asiassa” (Mediuutiset 19.10.2018). Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena on kertoa, mitä Noonalle on tapahtunut suomalaisissa sairaaloissa ja 

suomalaisten potilaiden käytössä.  

4.2. Hyödyllisen instrumentin representaatioita 

Rajaobjekti määrittyy eri tavalla yhdelle toimijalle tai maailmalle kuin sosiaalisten 

maailmojen välisesti. Sen täytyy samanaikaisesti tarjota yhteisesti hyväksyttyjä 

merkityksiä, mutta pystyä mukautumaan myös toimijoiden paikallisiin tiedollisiin 

tarpeisiin (Bowker ja Star 1999, 297.) Tuon tässä alaluvussa esille erilaisia Noonalle 

rakennettuja representaatioita, jotka korostavat sen hyötyä potilaalle, sairaanhoitajalle, 

lääkärille ja syövänhoidolle ylipäätään. Potilaan raportoinnilla tuotetun tiedon voidaan 

samanaikaisesti katsoa hyödyttävän lääkeyrityksiä ja Noonan kehittänyttä firmaa 

taloudellisesti, sekä potilaita ja heitä hoitavia lääkäreitä hoidollisesti. Eri toimijat voivat 

asettaa erilaisia hyötyjä objektille, mutta säilyttää omat tavoitteensa sen käytössä. 

Kaupallisen intressien ei tarvitse asettua vastakkain hoidollisten intressien kanssa, vaan 

Noonan avulla luvataan saavuttaa molemmat. Käsittelen ensin yrityksen rakentamaa 
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representaatiota Noonasta ja siirryn sen jälkeen muiden toimijoiden näkökulmien 

tarkasteluun. 

Noonan kehittänyt yritys korostaa sovelluksen hyötyjen monipuolisuutta, koska yritys 

pyrkii myymään sen mahdollisimman monelle sairaalalle ja terveydenhuollon yksikölle. 

Yritys on lähtenyt rakentamaan representaatiota oireraportoinnin välineestä, jolla 

yhteydenpito potilaan ja hoitoyksikön välillä helpottuu.  

4.2.1. Yritys: raportoinnilla kokonaisvaltainen hyöty syövänhoitoon  

Noona on esimerkki teknologiselle instrumentille asetetusta ”ongelmanratkaisijan” 

representaatiosta. Instrumentti tarjoaa yrityksen mukaan mahdollisuuden hoidon 

tehostamiseen samalla, kun se voimaannuttaa potilaita ja parantaa hoidon laatua.  

“Noona” was born out of the need for clinics to increase efficiency – while empowering 

patients and improving quality of care. (Pasi Heiskanen, blogikirjoitus, Noona-

verkkosivu) 

Sovelluksen kehittäneen yrityksen toimitusjohtaja Jani Ahonala esittelee Accenture 

HealthTech Innovation Challenge -tapahtumassa 2017 kaksi tavoitetta Noonan käytölle 

syöpähoitoa toteuttavissa yksiköissä: vähemmän vakavia oireita ja vähemmän äkillisiä 

käyntejä sairaalassa. Noonan kehittäjä painottaa niin hoidollisia kuin taloudellisia 

hyötyjä.   

We have two goals with Noona, one is that when the patients are using Noona they will 

have less symptoms, less severe symptoms and B is about saving resources, so they will 

have less unplanned visits to the hospitals and emergency rooms. (Accenture 

HealthTech) 

Noonan tehokkuus liitetään sen mahdollistamaan ennaltaehkäisyyn. Oireet huomataan 

ennen kuin ne kehittyvät vakaviksi, jolloin myös hoitoa voidaan tarjota 

ennakoivasti. Hoitotyöntekijää helpottaa Noonan algoritmi, joka auttaa oikeiden 

potilaiden priorisoinnissa. Yleensä Noonaa käyttävä hoitotyöntekijä on sairaanhoitaja, 

jonka näkökulmasta myös toimitusjohtaja Jani Ahonala Noonaa markkinoi.  

You see all my [puhuja sairaanhoitajan roolissa] patients who have been reporting their 

symptoms in the past one or two days and what’s happening in here is that Noona’s 
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algorithms are helping me to focus on right patients. Yes, so Noona is ranking the 

patients to me based on their needs. (Jani Ahonala, Health 2.0)  

Algoritmin avulla mahdollistetaan myös Noonan kommunikointi suoraan potilaan 

kanssa. Potilaan raportoidessa oireitaan, Noona antaa niistä palautetta ja rauhoittelee. 

Noona tarkoittaa koreaksi ”isosiskoa”.  

Noona is a Korean word, it means a big sister who is taking care of you and that’s what 

I truly believe that most of the patients do need. (Health 2.0)  

Noona is analyzing the results and telling Maria, the patient that ok, there seems to be 

something wrong, you shouldn’t be too worried, we will get back to you soon. 

(Accenture HealthTech) 

Yritys kuvailee Noonaa työn tekijänä, eräänlaisena virtuaalisena super-sairaanhoitajana: 

”Sisar Noona” analysoi, auttaa, kysyy ja tunnistaa. Noona hoitaa jopa osan hoitosuhteen 

vuorovaikutuksesta. Kun sovellus tekee asioita sairaanhoitajan puolesta, säästyy aikaa ja 

hoitajan on mahdollista keskittyä enemmän vastaanotolla oleviin potilaisiin. Noonan 

avulla kerätään tietoa potilaan voinnista hoitojen aikana, minkä avulla voidaan tehdä 

hoitopäätöksiä ja miettiä yksittäisten potilaiden hoitojen sietoa, mutta myös 

potilasmassojen lääkkeensietoa. Ennen Noonaa (ja sairaaloissa, tai syöpien osalta, joissa 

Noona ei ole käytössä) tällaista tietoa kerätään paperisella lomakkeella. Noonan 

kehittäneen yrityksen toimitusjohtajan mukaan potilailta kerätty tieto heidän hoitojen 

jälkeisestä voinnistaan on syöpähoidon “puuttuva pala”:  

And it’s about data, because this is something I see as a great opportunity in here. This 

is the missing link in cancer care, no one actually knows how patients really are doing 

after the treatments, in five years or in ten years, so this is something I see a great value 

in Noona, thank you. (Health 2.0)  

Noonan keräämä strukturoitu tieto potilasmassoista kiinnostaa erityisesti lääkeyrityksiä, 

koska lääkkeitä saa tuoda markkinoille aiempaa nopeammin, kunhan lääkkeensiedosta 

saadaan todiste oikeilta potilailta. Noona tarjoaa tehokkaan keinon tiedon keräämiseen 

ja tallentamiseen, kuten Ahonala kuvasi edellisessä katkelmassa: ”it’s about data”. 

Suuren aineiston kerääminen on arvokasta itsessään.  

Lääkkeitä pääsee markkinoille yhä useammin niin sanotun ehdollisen hyväksynnän 

kautta. Se tarkoittaa, että päästäkseen myyntiin lääkettä saa testata aiempaa 
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pienemmällä joukolla tutkimuspotilaita, mutta hyväksynnän jälkeen trialien antama 

lupaus lääkkeen vaikutuksista pitää todentaa reaalimaailmassa. Siihen tarvitaan 

tehokasta potilaiden seurantaa. 

– Tapaamiemme FDA:n edustajien mukaan lääkevalmisteiden ehdollinen hyväksyntä 

lisääntyy, ja meillä on maailman paras työkalu sen vaatimaan potilaiden tuottaman 

tiedon keräämiseen, Ahonala kuvailee Noonan näkymiä lääkemarkkinoilla. 

(Mediuutiset 19.10.2018)  

”Maailman parhaan työkalun” avulla kerätään tietoa potilaan fyysisestä ja psyykkisestä 

voinnista, minkä lisäksi se auttaa hoitotyöntekijöitä työn organissoinnissa, sen avulla 

ennaltaehkäistään vakavia oireita ja säästetään terveydenhuollon resursseja. Syövällä on 

aina uusiutumisriski, mikä saattaa olla syy tiedon keräämiseen useiden vuosien ajan 

syövän sairastamisen ja hoitojen loppumisen jälkeenkin. Seuranta-ajat vaihtelevat 

tilanteesta riippuen, esimerkiksi rintasyöpäpotilaan seuranta voi vaihdella yhdestä 

viiteen vuoteen. Tuleeko potilaan säilyttää Noona-sovellus puhelimessaan viiden tai 

kymmenen vuoden ajan, jopa yli virallisen hoitosuhteen ajan, jotta tietoa voidaan kerätä 

yrityksen kaavailemalla tavalla?  

4.2.2. Sairaanhoitaja: potilasystävällinen työkalu  

Sairaanhoitaja nähdään Noonan ensisijaisena käyttäjänä sairaalassa. Tekemässäni 

sairaanhoitajan haastattelussa tuli esille sovelluksen hyötyjä, mutta haastateltavan 

näkökulmasta kaikki mainitut hyödyt liittyivät potilaan hyötyyn, ei hänen omaansa. 

Sairaanhoitaja kokee Noonan olevan potilasystävällinen.  

 IL: Minkä sä koit Noonan pääasiallisena tehtävänä?   

SH: No must se potilaitten niiku potilaan ei tarvi miettiä keneen se ottaa yhteyttä. Et, - - 

jos nyt mietitää tätä rintasyöpäpotilasta joka meil oli nii potilas vaa laittaa viestin ja se 

kulkeutuu sit oikeelle ihmiselle ja se ihminen joka tietää ni vastaa siihen. Et nythän on 

sitä että potilaat soittaa ja ei tää ollu väärä paikka ja potilas turhautuu ja voi olla et jää 

koko asia hoitamatta sit kun ei heti löydy. Et se oli must äärettömän hyvä ja sitte tietysti 

se et potilaat saattovat yöllä jos he pohtivat jotai asiaa ni saattovat laittaa suoraa sinne 

sen asian, et tää nyt painaa, koska mä oon sitä mieltä et jos yöllä miettii asioita ni se on 

sen merkki et pitää ottaa yhteyttä. Mutta se on niinku Noonan helppous, et semmonen 
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potilasystävällinen. Mä oon aina sanonu et jos potilas valitsee Noonan ni me käytetään 

sitä. Et sillon potilas myös kokee sen hyväksi, et oli myös paljon pettyneitä potilaita kun 

Noona loppu. 

Sairaanhoitajan mielestä potilaalle täytyy tarjota kanava, jonka kautta tämä voi ottaa 

yhteyttä milloin tahansa. Sairaanhoitaja kokee Noonan olevan potilaalle helppo, koska 

sitä kautta viesti menee aina oikeaan paikkaan. Viestin kulkeutuminen oikealle 

henkilölle vaatii sen, että potilas siirretään ”moduulista” toiseen. 

Noonassa, me siirretään potilas, elikkä se oli potilaalle helppo. Hän pisti kysymyksen ja 

se meni oikealle ihmiselle joka vastas siitä. Et joskus oli jääny siirtämättä mut se oli sit 

yksinkertaista konsultoida kirurgian puolelta sanoo et nyt tuli tämmönen kysymys teille 

et teil ei oo siirretty sieltä teiän tiimiltä. Me tehtiin suunnitelma et kuka millon ja kuka 

siirtää potilaan Noona sitte seuraavalle tiimille. Mä piirsin siitä kaaviot ja sitte sitä 

toteutettiin. (SH) 

Sairaanhoitajan tekemä artikulaatiotyö mahdollistaa muiden toimijoiden Noonan 

käytön. Artikulaatiotyö on näkymätöntä epävarmuuksien hallitsemista ja yllättävien 

tilanteiden hoitamista, jotta asiat etenevät ja työn tekeminen on mahdollista. (Star ja 

Bowker 1999, 310.) Usein artikulaatiotyötä tehdään juuri yhteistyön mahdollistamiseksi 

useiden toimijoiden välillä.  Haastattelemani sairaanhoitaja on ”piirtänyt kaaviot”, 

joiden mukaan Noonaa käytetään. Ilman kaavioita käyttö ei olisi organisoitua eikä 

luultavasti tuottaisi haluttua tulosta.   

Mira Koivusalo (2018) tutki opinnäytetyössään digitaalista yhteydenpidon sovellusta 

sädehoidossa. Hän havaitsi potilaiden olevan henkilökuntaa tyytyväisempiä sovelluksen 

käyttöön. Sädehoitajien mielestä informaatioteknologian käyttö voisi olla hyödyllistä 

yhteydenpidon tukemisessa, mutta pilottikäytössä ollut sovellus oli liian työläs ja vaikea 

käyttää (Koivusalo 2018, 43).  

4.2.3. Potilaat: yhteydenpidosta turvallisuudentunne  

Potilaiden osalta hyödyissä korostuu helppous. Noonan nähdään helpottavan 

yhteydenpitoa hoitoyksikköön. Sen lisäksi Noonan avulla pienten asioiden hoitaminen, 

kuten reseptin uusiminen, on helppoa. Sovelluksessa voi myös lähettää kuvia 

esimerkiksi iho-oireesta, jolloin voi säästyä turhalta vastaanottokäynniltä. Potilaat, joilla 

Noona ei ole käytössä, kertoivat tilanteista, joissa joutuvat soittamaan useammalle 
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osastolle saadakseen oikean tahon kiinni tai jäävät kokonaan ilman kontaktia 

soittoaikojen lyhentyessä tai hoitohenkilökunnan äkillisesti vaihtuessa. Tällaisissa 

tilanteissa Noonan kaltainen järjestelmä olisi heidän mukaansa toivottu. 

Olen pitänyt Noonaa paljon parempana vaihtoehtona kun esim. soittaminen, palvelu 

ollut hyvää ja asiallista. (Potilaan teksti: Kysymys-vastaus 1) 

Helppo yhteydenpito lisää potilaiden turvallisuudentunnetta, kun kaikista mahdollisista 

ongelmista voi raportoida hoitavalle henkilökunnalle heti niiden ilmetessä. Myös 

Noonan esittämät automaattiset kysymykset voidaan kokea luottamusta lisäävinä.  

”Kuinka voit  tänään?”  

Lohjalainen 42-vuotias Satu Viita pitää siitä, että rintasyöpäpotilaan mobiilisovellus 

Noona kysyy hänen vointiaan. (Syöpä 3/2018)  

Noonan kautta viestin voi laittaa ”missä ja milloin tahansa”, ja vastauksen saa nopeasti 

joko sovelluksen kautta tai hoitajan soittaessa. Monesti potilaaseen ollaan yhteydessä 

nimenomaan soittamalla. Noona-yhteydenpitoa vaikuttaa olevan enemmän potilaan 

taholta sairaalan suuntaan kuin päinvastoin. Tyytyväiset potilaat kertoivat saaneensa 

vastauksen muutaman arkipäivän kuluessa, mikä oli heille riittävän nopeasti. Osa 

potilaista kokee sähköisen kommunikaation olevan luontevaa, koska tekevät sitä 

muillakin elämän osa-alueilla.  

Koen luontevaksi sähköisten verkkotyökalujen käytön kotona, työssä ja nyt sairauden 

hoidossa. Se on itselle helpompaa ja nopeampaa kuin puhelinsoitto syöpäpoliklinikalle 

takaisinsoittoineen. Kysymykset hoitotiimille vaativat hyvin harvoin välitöntä 

palautetta. Olen käyttänyt Noonaa koko hoitoprosessin ajan. (Potilaan teksti: Kriittinen 

kehittäjä)  

Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa Sic! -lehdessä potilasjärjestön edustajat 

kirjoittavat digitalisaation eduista. Heidän näkökulmansa korostaa sekä lääketieteellisen 

tiedon saavutettavuutta, että potilaan oman raportoinnin merkitystä potilaiden 

elämänlaadun parantamisessa. Digitaalisen raportoinnin avulla voidaan kannustaa 

potilaita omahoitoon ja sen katsotaan muokkaavan myös potilas-hoitotyöntekijä-

suhdetta aiempaa demokraattisemmaksi. Potilaan ajatellaan seuraavan vointiaan samaan 

tapaan kuin lääketieteen asiantuntijat oireista muodostettujen esitysten pohjalta.  
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Digitalisaation ansiosta kaikilla kiinnostuneilla on pääsy tieteellisiin aineistoihin ja 

lisääntyvässä määrin myös omiin potilastietoihin. - - Lääketieteellisen tiedon 

saavutettavuuden parantuminen on yksi terveydenhuollon suurista muutostekijöistä. 

Ymmärryksen lisääntyessä kansalaiset voimaantuvat, mikä on yleensä nähty 

positiivisena asiana. - - Potilaat kokevat tärkeäksi sen, että he saisivat tuottamastaan 

tiedosta ajantasaisen raportin, jonka avulla pystyisivät itse seuraamaan tilannettaan ja 

oireiden kehittymistä esimerkiksi graafisena esityksenä. (Sic! 2/2018) 

4.2.4. Lääkärit: hoitotulosten parantaminen ja tiedonkeruu  

Myös lääkärit tunnistavat yhteydenpidon hankaluudet, joissa Noona voi auttaa potilasta. 

Noona saattaa myös madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä, mikä koetaan hyvänä asiana. 

Lääkärit kuitenkin kokivat Noonan olevan työkalu pääosin potilaan ja sairaanhoitajan 

väliseen kommunikointiin.  

Ja niinku ehkä sen potilaan ja sairaanhoitajan välisee yhteydenpitoon, joka siis on se 

pääasiallinen yhteydenpito Noonassa et lääkärit ja potilaat hirveen vähä kommunikoi 

suoraan Noonan kautta, et se voi toisaalt luoda potilaalle tosi sellasta voimakasta 

vaikka turvallisuuden tunnetta ja semmosta näppäryyttä siitä et hän saa kontaktin. 

(Lääkäri 2)  

Yhteydenpidon helpottamisen ohella yritys lupaa Noonan hyödyksi lääkäreiden ja 

sairaanhoitajien työn helpottamisen esimerkiksi vastaanottojen vähentymisen ja 

oikeiden potilaiden priorisoinnin avulla. Terveydenhuollon resurssipaineessa ja 

potilasmäärien kasvaessa kaikki ”työkuormaa” helpottavat työkalut halutaan käyttöön.  

Ja kyl se on sillai paljon käytössä ja tällä hetkellä kun meiänki potilasmäärät koko ajan 

lisääntyy, ja sillä lailla resurssit ei ehkä ihan samassa tahdissa nii yritetään miettiä että 

olisko Noona niinku ratkasu semmoseen et pystyttäis tavallaa tehokkaammin karsimaan 

joitain vastaanottoja ja muuttamaan Noona-kontakteiks. (L2) 

Potilaan tekemä digitaalinen raportointi omista oireistaan on vielä suhteellisen uusia 

asia syöpähoidoissa tai terveydenhuollossa ylipäätään. PRO-mittareiden käyttöönotto 

voisi lääkärin mielestä olla vieläkin laajempaa:  
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Mut joo, kyl mä aattelen et näitä patient reported outcome -sovelluksia niiku Noona, 

sitä vois käyttää vielä tehokkaammin paremmin, sitä kautta sitä työhallintaaki 

parantaa, tehostaa. (L1)  

Haastattelemani lääkäri pohtii etähoidon mahdollisuuksia syöpähoidoissa. 

Sairaanhoitopiirit ovat laajoja alueita ja kaikki tehtävä tutkimukset eivät välttämättä 

edellyttäisi potilaan matkustamista syöpäklinikalle. Monia tutkimuksia voitaisiin tehdä 

etävastaanottoina. Testit voisi tehdä lähiterveysaseman sairaanhoitaja ja ne analysoisi 

syöpäklinikan lääkäri etänä. Tällä hetkellä potilas täyttää Noonassa oirekyselyn, jonka 

perusteella hänen voinnistaan saada tietoa. Jos kyselyssä ei tule esille mitään 

huolestuttavaa, ei potilasta tarvitse pyytää vastaanotolle. Erityisesti seurantavaiheessa 

oireraportoinnin merkitys korostuu. Suuriakin määriä potilaita pystytään seuraamaan 

sovelluksen avulla nopeasti: Yhdeltä lääkäriltä kului viikossa 15 minuuttia 60 potilaan 

sähköiseen seurantaan. (Duodecim 2/2019, 109.) Suuresta potilasmäärästä on 

mahdollista poimia ne potilaat, jotka tarvitsevat kiireisemmin apua. Noonan algoritmi 

laittaa potilaat oireiden mukaiseen tärkeysjärjestykseen, jolloin hoidon kohdentaminen 

sitä tarvitseviin on mahdollista.  

Yksilöllisen tiedon avulla pystytään tarjoamaan yksilöllistä hoitoa, ja 

ennaltaehkäisemään hoitojen haitallisia vaikutuksia aiempaa paremmin. Lääkärit 

näkevät sähköiseen oireraportointiin liittyvän potentiaalisesti tietoa, jonka avulla 

isompien ongelmien ennaltaehkäiseminen, ja sitä kautta organisaation resurssien 

säästäminen on mahdollista:   

Joo, ja varmaan niinku se et saatais ajoissa kiinni jotai hankalia sivuoireita ja niihin 

päästäs aikasemmin kiinni tai sillä lailla, jotta vältyttäis isommilta haitoilta tai vaikka 

sairaalahoidolta joka tietysti on potilasta kuormittavaa ja niinku, jos ajatellaan sitte 

isommassa mittakaavassa, niin aina tietysti taloudellisesti ja hoitoa heikentäviä 

tilanteita. Et varmasti se mitä nopeammin päästää johonki sivuoireisiin kiinni tai 

haittoihin nii siit on aina hyötyä. (L2)  

Edellä kuvattu ennaltaehkäisyn mahdollistaminen säästää resursseja, mutta hyödyttää 

myös potilasta hoidon tehostuessa tai parantuessa. Sähköisellä oireseurannalla on 

lääketieteellisessä tutkimuksessa todistettu olevan jopa potilaiden elinikää pidentävä 

vaikutus elämänlaadun parantumisen lisäksi.  
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Ensimmäisen välianalyysin mukaan oireseurantahaaran potilaat elivät seitsemän 

kuukautta pidempään, heidän elämänlaatunsa oli parempi ja heille tehtiin puolet 

vähemmän kuvantamistutkimuksia. Löydösten vuoksi tutkimus keskeytettiin ja tulokset 

raportoitiin ennenaikaisesti. (Duodecim 2/2019, 109) 

Elinaikaedun vuoksi sähköisen oireseurannan hyödyt halutaan mahdollistaa kaikille 

potilaille. Myös haastattelemani lääkärit näkivät tiedonsaannin olevan hyödyllistä 

hoidon suunnittelussa. Noona kerää strukturoidusti ja kokonaisvaltaisesti tietoa potilaan 

hoidonsiedosta, jolloin on helpompi tehdä päätöksiä tulevista hoitotoimenpiteistä. 

Kerätyn tiedon perusteella on mahdollista tunnistaa hoidon aiheuttamat haitat 

paremmin, mikä on syövänhoidossa lääkärien mukaan erityisen tärkeää.  

Ja toisaalta ne [raportoidut tiedot oireista] tarjoaa aika hyvän työkalun mulle tarjota 

vaikka lääkkeenmuutosta tai hoidonmuutosta sen perusteella mitä hän on sinne 

raportoinu. Useinhan ne toimii semmosena muistin tukena jos vaikka vastaanoton 

jännityksessä ei muistakaan niitä nii voi vaikka sieltä kaivaa esille sitte. (L2) 

Et se voi olla, et jossakin vastaanotolla potilas ei muista tai lääkäri ei hoksaa kysyä niin 

systemaattisesti niistä haitoista ja voinnista, niin sit se, kun se on niin tavallaan, sillä 

tavalla hyvin laadittu, ja monipuolisesti, niin siinä tulee kaikki osa-alueet kartotettua. 

(L1)  

Lääkärit myöntävät, että aina vastaanotolla ei välttämättä osaa kysyä kaikkea 

tarpeellista, ja toisaalta potilas ei välttämättä muista kertoa kaikkea. Oirekyselyn 

tuottama tieto auttaa lääkärintyössä, mutta toimii myös ”muistin tukena” potilaalle, joka 

ei vastaanotolla välttämättä muista kertoa monen viikon takaisia oireitaan. 

Monipuolisen tiedon keräämisen lisäksi digitaalisesti kerätty tieto voidaan 

potentiaalisesti nähdä luotettavampana kuin lääkärin vastaanotolla saama tieto.  

Et kun opetetaan se sovellus kone kysymään niitä kysymyksiä oikein ja tulkitsemaan 

oikein nii on kai semmosta dataa et se voi olla luotettavampaa kun et mitä sit tavallaan 

kysyis siltä potilaalta. (L2)  

Mittarin tulee kuitenkin mitata oikeita asioita, ja myös Noonan algoritmi perustuu 

sääntöihin, jotka ovat lääketieteen ammattilaisten tekemiä. Potilaan itse raportoima tieto 

täydentää lääkärin arviota potilaan tilanteesta ja auttaa tekemään päätöksiä tulevasta 

hoidosta. Edellä on jo käynyt ilmi, että tietoa kuitenkin kerätään käytettäväksi myös 
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tutkimuksellisiin tarkoituksiin. ”Big datan” kasvava merkitys terveydenhuollossa on 

tullut tutuksi myös syöpälääkäreille.  

Ehkä tollanen sovellus toisaalta niiku tarjoaa sen et sit ne on tavallaan yhdessä 

tietopankissa ja ehkä se tarjoaa sen et sinne voi laittaa laajemmalti tietoa kun sit mitä 

vaik et yks A4 olis. Et kylhän me ollaa kauheen innostuneita keräämään isoa dataa ja 

tulkitsemaan sitä sitten, et siihenhän tämä toki sopii hyvin [naurahtaa]. (L2)  

4.3. Hyödylliset kytkökset  

Noonalla tai potilaan digitaalisella oireraportoinnilla toivotaan saavutettavan hyötyjä 

hyvin kokonaisvaltaisesti syövänhoidon kontekstissa, kuten esitin edellä. Miten nämä 

hyödyt saadaan käyttöön? Ensinnäkin Noonan pitää olla käytössä hoitoyksikössä, mutta 

sen pitää myös vaikuttaa tarpeeksi houkuttelevalta. Se pitää ”kääntää” (Callon 1984) 

kaikille osapuolille hyödylliseksi heidän näkökulmastaan. Käännöstyötä varten on 

valittu työntekijöitä, digihoitajia ja -lääkäreitä, joiden tehtävänä on auttaa digitaalisen 

sovelluksen sovittamisessa osaksi työntekijöiden arkea. Rajaobjektin representaatioiden 

täytyy tyydyttää työntekijöiden tarpeita, jotta he alkavat työskennellä yhteisen 

tavoitteen puolesta. Ensiksi on kuitenkin valittava oikeat potilaat, joiden Noonan käyttö 

katsotaan mahdolliseksi.   

4.3.1. Oikeiden potilaiden tunnistaminen: ketkä voidaan digikytkeä?  

Noonaa käytetään enimmäkseen rintasyöpäpotilaiden hoidossa, mikä tuli tutkimuksen 

edetessä esille syöpäjärjestöjen kautta, sekä haastatteluissa ja kirjoitusaineistossa. 

Haastattelemieni lääkäreiden mukaan Noonan laajentamista suunnitellaan, ja 

sairaanhoitaja kertoi tehneensä jo suunnitelmat muiden syöpien käytön osalta, mutta 

Noonan käyttö lopetettiin kyseisessä sairaalassa ennen kuin käyttöä ehdittiin laajentaa. 

Kaksi potilasta kirjoitti minulle halustaan saada Noona käyttöön. Toisella heistä on 

paksusuolensyöpä ja toisella leukemia. Nämä potilaat olivat kohdanneet suuria 

vaikeuksia yhteydenpidossa hoitoyksikköön, ja kokeneet jääneensä usein yksin 

ongelmiensa kanssa. Potilaat myös tunnistavat epätasa-arvon eri potilasryhmien välillä: 

Noonaa ei saa käyttöön, vaikka haluaisi, jos sairastaa ”väärää” syöpää.  
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Silti [sairaalassa] ei kukaan ole minulle maininnut Noonasta sanallakaan, vaikka olen 

lisäksi ääneen ihmetellyt monelle, miten vaikea on tietää mihin ottaa milloinkin yhteys. 

(Hyvin piilotettu salaisuus)

Minusta olisi tärkeää saada työssä esille potilaiden epätasa-arvoisuus riippuen siitä, 

missä yksikössä sattuu hoitoa saamaan. (Noona syy pysyä hengissä)

Toinen potilaista toi esiin yhteydenpidon vaikeuksia, joita tuottavat tällä hetkellä hänen 

näkökulmastaan työntekijöiden vaihtuvuus ja lyhyet soittoajat. Hän kokee potilaiden 

olevan epätasa-arvoisessa asemassa, koska Noonan käyttäminen on kiinni syöpätyypistä 

eikä potilaan omasta valinnasta. Molemmat kirjoittajat kuvailevat olevansa 

digiorientoituneita ja kokisivat Noonan kautta tapahtuvan kommunikoinnin itselleen 

luontevaksi. Lääkärien mukaan Noona soveltuu parhaiten hyväkuntoisille potilaille, 

joiden oireet ovat ennakoitavissa. Heitä ovat yleensä työikäiset rintasyöpäpotilaat.

No mä nään tän varmaa edut niiku sellasilla hyväkuntosilla potilailla jotka saa hoitoja 

joiden ajatellaan että, niiden ei pitäs olla hirvittävän sellasia haitallisia sivuoireita 

aiheuttavia. Et tavallaan, jos tiedetään yleisesti et hoidot menee yleensä suhteellisen 

hyvin ja potilas on jo valmiiks hyvävointinen, ni tavallaan usein tää raportointi Noonan 

kautta voi olla siinä kohdassa just hyvä. (L2)

No, mä toistan monta kertaa vähän sitä samaa ajatusta, et siellä hyväkuntosissa 

nuorissa potilasryhmissä, varsinkin siellä rintasyöpäpuolella on aika paljon siis ihan 

30-50 vuotiaita, aiemmin perusterveitä, nii varsinkin heidän suhteen. (L1)

Potilaita rajataan syöpätyypin mukaan, mutta usein siihen yhdistetään myös fyysinen 

kunto, ikä ja lääkärin arvio hoidonsiedosta. Vanhempi ikä yhdistyy lääkäreiden mielessä 

huonokuntoisuuteen, siksi haastattelemani lääkärit mielellään säilyttävät vastaanottoajat 

iäkkäämmillä potilailla nähdäkseen nämä kasvotusten:

Et vanhemmat ihmiset vaatii vähä tarkempaa arviota siellä vastaanotolla, voidaan 

kattoo et onko joku hoito ollu liian rankka, voidaanko sitä jatkaa, vai pitääkö sitä 

muokata tai vaihtaa, niin sillo ei vähä vanhemmilla ei mielellää korvaa sitä 

vastaanottoa millään näillä Noona-kyselyillä. (L1)

Vaikka Noonan käytöstä sovitaan potilaan kanssa, sen saatavuuteen vaikuttaa monet 

muut asiat kuin potilaan oma tahto. Lääkärin puheen perusteella voisi ajatella, että 

Noonaa ei nähdä yhtä luotettavana kuin kasvokkainen kohtaaminen potilaan kanssa tai
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jopa puhuminen puhelimessa. Noonassa potilas antaa oman arvionsa, jonka perusteella 

lääkäri tekee tulkinnan. Lääkärin ja potilaan arviot eivät aina ole yhteneväisiä, mikä voi 

aiheuttaa hankaluuksia hoidossa. Digikytketty potilas on sellainen, jonka arvioon lääkäri 

luottaa tai jonka nähdään olevan kykeneväinen monitoroimaan omaa vointiaan ja 

ymmärtämään omatoimisesti, milloin on pyydettävä ammattilaisen apua.  

Et tunnistetaan ne potilaat joita voidaaan seurata Noonan kanssa, joilla ajatellaan et se 

on toimiva väline ja tunnistaan ne joiden kaa ajatellaan et parempi olla suorassa 

kontaktissa tai jopa sit vastaanotolla. - - Sit yhessä voidaan pohtia et käytetäänkö sitä, 

mutta tota se on tosiaan lääkärin tehtävä päättää yhdessä potilaan kanssa et mikä se on 

se kontakti, et mikä se näistä kolmesta vaihtoehdosta on. (L2) 

Noonan soveltuvuus liittyy myös hoidon vaiheisiin, ja aineiston perusteella 

sytostaattihoitojen aikana Noona koetaan käyttökelpoiseksi niin lääkäreiden, 

sairaanhoitajan kuin potilaidenkin mielestä. Sytostaattihoitojen oireita kärsitään kotona 

ja oireet saattavat muuttua sekä kestää pitkän aikaa. Sovelluksen toivotaan 

mahdollistavan hälyttäviin oireisiin reagoimisen reaaliaikaisesti, mutta myös tulevien 

tilanteiden ennakoimisen.  

4.3.2. Digilääkärit ja digihoitajat kääntäjinä  

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on toiminut muutaman vuoden ajan digilääkäri 

ja digihoitaja, joiden tehtävänä on edistää uuden teknologian hyödyntämistä 

(Lääkärilehti 2.3.2018). Digilääkäri kuvailee roolinsa olevan ennemmin kehittäjä ja 

innostaja (em.) kuin teknologian asiantuntija. Digilääkärin työ on sovittaa käytettävät 

teknologiat osaksi sairaalan arkea. Digihoitajan mukaan positiivista suhtautumista 

teknologiaan edesauttaa se, että sen esittelee tuttu kollega. Hoitajilla on usein huonoja 

kokemuksia teknologian käytöstä: Yleinen oletus on, että luvassa on jälleen kerran vain 

lisätyötä ja sählinkiä. Minun tehtäväni on avata silmiä digipalveluiden hyödyille. (em.)  

Digi-etuliitteellä varustetut hoitotyön ammattilaiset juurruttavat digikytköksen 

käytännön työhön. Sairaalamaailmassa on huomattu varautunut suhtautuminen uusiin 

teknologioihin, minkä vuoksi digikytkeminen on haastavaa. Tulkitsen, että luotettavan 

kollegan toimiminen teknologian ”kääntäjänä” edesauttaa digikytköksen onnistumista. 

Oikeanlainen representaatio vastaa työntekijöiden tarpeeseen ja toiveisiin.   
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Satu Mäkelä [digilääkäri] korostaa, ettei digitalisaatiota voi viedä eteenpäin tekniikka 

tai laitteet edellä. Sen sijaan on keskityttävä henkilökunnan ja potilaiden todellisiin 

tarpeisiin. 

− Pitää siis kysyä ihmisiltä, miten toimintaa heidän mielestään tulisi kehittää. Vasta 

tämän jälkeen aletaan miettiä, miten tekniikka voi näihin toiveisiin vastata. 

(Lääkärilehti 2.3.2018)  

Sairaaloissa on haastattelemieni lääkäreiden ja hoitajan mukaan nimetyt Noona-

vastuuhoitajat, joiden vastuulla on ohjeistaa muita työntekijöitä sovelluksen käytössä. 

Haastattelemani sairaanhoitaja on nimetty Noonan pääkäyttäjäksi, eli hän on saanut 

vastuulleen tiedonkulun suunnittelun sekä käytön valvomisen ja ohjeistamisen. Hoitaja 

on mahdollistanut sairaalan työntekijöiden ja potilaiden digikytkennän. Noona 

nähdäänkin tästä näkökulmasta hoitajien työkaluna ja usein hoitajat ovat vastuussa sen 

käyttöönotosta potilaiden osalta. Edellä toin esille, että lääkäri tekee päätöksen potilaan 

digikytkennästä yhdessä tämän kanssa, mutta sairaanhoitajan tehtäväksi jää aloittaa 

Noonan käyttö potilaan kanssa. Sairaanhoitajan vastaanotolla potilaalle tehdään 

tunnukset ja opetellaan sovelluksen käyttöä. Lääkärille tulee ”jäävuoren huippu” (L2) 

Noona-kontaktoinneista, koska suurimman osan hoitaja ratkoo itsenäisesti 

konsultoimatta lääkäriä.  

Ja sit jos Noonasta tulee jotain sellasta mihin se hoitaja ei pysty vastaamaan niin sitte 

konsultoi lääkäriä sen Noonan kautta, mut et ehkä vähemmän on sitä suoraan lääkärin 

ja potilaan välistä. Et se on yleensä se hoitaja siinä välissä, joka yleensä pystyykin 

hoitaa suurimman osan, vastaamaan suurimpaan osaan niistä kysymyksistä. (L1)  

4.3.3. Ketterä digisairaala markkinatoimijana  

Digilääkäreiden ja -hoitajien tehtävänä on auttaa digitaalisen välineen integroinnissa 

sairaalassa tehtävään työhön. Noonan pitää tuntua sairaalan työkalulta, joka hyödyttää 

työntekijöitä. Haastattelemani lääkärit puhuvat Noonasta ”rutiinityökaluna”, mikä 

viittaa siihen, että he kokevat sen vakiintuneen osaksi hoitojärjestelmää.  

Se on niinkun, [1.0] on tavallaan sellanen rutiinityökalu meidän yksikössä, joskin me 

ollaan siis jakaannuttu eri sairauskohtasiin poliklinikoihin, joillakin se on käytössä 

enemmän kuin toisilla. - - Mutta se on siis sellanen, jos aattelee rintasyöpäpotilaita, 

niin aika rutiinisti jo siellä rintarauhaskirurgian yksikössä sitä Noonaa, siitä kerrotaan 
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potilaalle ja luodaan ne tunnukset, sit ku ne tulee meille niin potilaat on jo Noonassa. 

(L1)  

Ja et kyl se on niiku, et se on tavallaan ihan sinne, meiän päivätyöhön integroitu se 

Noonan käyttö et tavallaan se on yks tapa olla yhteydessä potilaaseen et on voitu varata 

ihan semmonen aika et katso Noona, et ollaan sovittu potilaan kanssa et hän raportoi 

sinne jotain ja minä katson sen tiettynä hetkenä sitte. (L2)  

Rutiinityökalua on velvoitettu käyttämään, varsinkin jos yksikköön tulevalla potilaalla 

on Noona. Käyttöönotossa on kuitenkin epäselvyyksiä. Lääkärit ajattelevat Noonan 

olevan lähinnä hoitajan ja potilaan väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu väline, mikä 

tarkoittaa myös sitä, että sairaanhoitaja on vastuussa Noonan esittelemisestä ja 

käyttöönottamisesta potilaalle. Lääkärit toivat esille, että selkeää ohjeistusta 

käyttöönotosta ei ole. Epäselvässä tilanteessa voi olla helpompaa olla käyttämättä 

Noonaa, koska sen nähdään potentiaalisesti aiheuttavan lisätyötä. Vaikka Noona voisi 

mahdollistaa kustannustehokkaan ja nopean digisairaalan toiminnan, sen käyttöönoton 

onnistuminen vaatii oikeanlaisen integroinnin sairaalan muihin prosesseihin ja 

työntekijöiden jokapäiväiseen työhön.  

Ehkä sit, en mä tiiä voiko se olla se ongelma, varmasti monet lääkärit on kokenut et se 

lisää sitä työn määrää, et jos on yks lisäyhteydenottokanava ja kun siihen ei oo sitä 

aikaa, mä tiiän et jotkut lääkärit suhtautuu siihen sit vähän vastahakosesti. Se ei oo sillä 

tavalla niin sovittu ja hallittu että miten sitä käytetään, mitkä asiat hoidetaan sen 

kautta, ja mitkä muuta kautta. Voi tulla sitä päällekkäisyyttä ja lisätyötä. (L1)  

Vaikka Noonan käytön laajuus on työntekijöillekin hieman epäselvää, esittäytyy 

sairaala kuitenkin julkisesti digikytkettynä toimijana esimerkiksi potilaille tarkoitetussa 

viestinnässä:  

Meillä kaikilla poliklinikoilla taitaa siel aulatiloissa olla esitteitä tai tämmösiä 

julisteita, et kyllä me tavallaa koko [anonymisoitu sairaala] on niinkun tavallaan tän 

Noonan käyttäjä, et sit voi olla et potilas sit itekkin bongaa et hän haluaa tämmöseen 

liittyä. (L1)  

Esitteistä huolimatta potilas ei voi aina itse päättää saako hän sovelluksen käyttöönsä, 

koska kaikkien syöpien osalta se ei vielä ole käytössä. Digisairaala digityöntekijöineen 
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hoitaa vain digikytkettyjä potilaita. Digitaalisuus koetaan kuitenkin vääjäämättömäksi 

kehityskuluksi, johon työntekijät ovat tottuneet.  

Mut oishan se tosiaan hyvä, niinku nykyään kuitenkin enemmän tai vähemmän, tää 

digitaalisuus koko ajan on tärkeempää ja tärkeempää ja toisaalta sitä kautta ihmiset 

tottuu näitä käyttämään nii se ei oo myöskään semmonen, siihen ei oo semmosta 

kynnystä. (L1) 

Digikytkeytyneisyydestä tuntuu muodostuvan arvo itsessään: digisairaala on moderni ja 

ketterä organisaatio, joka pystyy vastaamaan rationaalisen terveydenhuollon 

tavoitteisiin hoidon tehostamisessa ja suurien potilasmäärien hallinnassa puhumattakaan 

uusien teknologioiden käyttöönotosta ilman henkilöresurssien lisäämistä. Ketterä 

digisairaala tekee yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa ja tarjoaa osaamistaan 

ulkomaille kansainvälisten lääkeyritysten ja muiden terveysteknologiayritysten 

käyttöön. Noona-sovellus syntyi sairaalan ja yrityksen yhteistyön tuloksena. Yhteistyön 

merkitys oli Noona Healthcare -yrityksen synnylle erityisen merkittävää, koska yritystä 

ei Heiskasen mukaan olisi ilman yhteistyötä HUS Syöpäkeskuksen kanssa. Nykyään 

yhteistyösairaalana on myös amerikkalainen Standford Medicine. Nämä sairaalat ovat 

Jani Ahonalan mukaan arvostetussa asemassa syöpähoidon alalla. Yhteistyön osapuolia, 

digikytkettyjä sairaaloita, kutsutaan kuitenkin asiakkaiksi, mikä viittaa yhteistyön 

olevan kaupallinen suhde toimijoiden välillä.   

We didn’t want to do this alone, so we partnered with our clients, to mention few 

Helsinki University Clinic and Standford Medicine and I think that was the by far the 

best decision we ever made, to have a co-development with this kind of hospitals on this 

field. (Accenture HealthTech) 

Digisairaalan tulee valita teknologiansa monista digikytkennän mahdollisuuksista. 

Erilaisia sovelluksia, tietojärjestelmiä ja muita teknologioita tulee koko ajan lisää. 

Noonan ohella puheissa vilahtaa esimerkiksi Apotti-järjestelmä.  

Mut semmosiakin jotaki ajatuksia muistan kuulleeni et tuleeks tää Apottiin liittyvä 

järjestelmä sitte korvaamaan Noonaa. Tää nyt on mun tämmönen joku vähän semmonen 

mielikuva, et se ei tietenkää myöskää oo tarkotuksenmukaista jos on Noona ja sitte joku 

toinen vastaava järjestelmä, et se menee ristikkäi et Noonassa pitää seurata ja jossai 

toisessa. (L1) 
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Sit siel oli, myös kuulin, en faktaa, en oo ollu paikalla, mut on sanottu et miks just 

Noona, et on olemassa muitaki mobiilipalveluita. (SH) 

4.4. Kitkoja representaatioiden välillä  

Aiemmissa luvuissa olen esitellyt Noonalle asetettuja hyötyjä ja hyötyjen 

mahdollistamiseksi tehtyjä tai tarvittavia kytköksiä. Eri toimijoiden näkemysten välille 

muodostuu kitkoja, kun sovellukselle asetetut lupaukset toteutuvat eri tavoin tai jäävät 

toteutumatta. Kitkat kiteytyvät kysymyksiin siitä, kenen työkalu Noona lopulta on ja 

mitä kukin toimija sillä haluaa saavuttaa.  

4.4.1. Huolta pitävä ”isosisko” vai läpäisemätön ”muuri”? 

Sovelluksen kehittäneen yrityksen mukaan Noonan algoritmi osaa kommunikoida 

potilaan kanssa, ja siksi potilaat ovat sitoutuneet käyttöön. Tämän lisäksi Noona tehdään 

lähestyttävämmäksi isosisko-vertauskuvan kautta. Noona esitellään työtä tekevänä 

toimijana työvälineen sijaan. Noonan kehittäneen yrityksen toimitusjohtajan 

kuvauksessa viesti lähtee sairaalaan, josta vastataan jo saman päivän aikana takaisin 

potilaalle.  

It’s [Noona] saying to me, don’t you worry too much, you know, we will get back to you 

soon, probably already today, and now Noona is sending this information to the 

clinic. (Health 2.0)  

”Sisar Noona” ei kuitenkaan tee ”itse” muuta kuin lähetä automaattisia viestejä 

potilaalle ja toimi tiedon välittämisen työkaluna. Noonan toiminta vaatii työntekijän, 

joka vastaanottaa ja arvioi potilaan lähettämän tiedon, ja tarvittaessa vastaa potilaalle. 

Potilaille muotoiltu representaatio Noonasta painottaa yhteydenpidon helpottamista. 

Potilaiden kirjoituksista tulee esille toisenlaisia kokemuksia.  

Yhteenvetona sanon, että Noona voisi olla kehitettävissä hyväksi työkaluksi oireiden 

raportointiin, mutta suurin kehityskohde on sen hyväksi käyttäminen potilaan ja 

hoitotiimin välisessä kommunikaatiossa. (Muutama sana sanottavana) 

Noonasta ei ollut apua, koska Noona ja hoitajat olivat kuin ‘muuri’, jonka läpi ei 

päässyt erikoislääkärille. - - Hoitojakson päätyttyä yritin vielä saada selvyyttä 

ristiriitaisiin ja epäselviin lääkärien ohjeistuksiin Noonan kautta, mutta toiseksi 
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viimeisellä kerralla hoitaja kuittasi, että välitti viestini lääkärille, joka ei kuitenkaan 

koskaan vastannut minulle. (Pettynyt rintasyöpään sairastunut)  

Analyysissä on tullut ilmi Noonan olevan usein yksisuuntainen työkalu. Viestin 

lähettäminen onnistuu helposti, mutta siihen vastaaminen ei aina toteudu luvatussa 

ajassa tai luvatulla tavalla. Noona tarvitsee viestin vastaanottajaksi sairaanhoitajan, joka 

lukee potilaan viestin, arvioi avuntarpeen ja konsultoi mahdollisesti lääkäriä, ja vastaa 

sitten takaisin potilaalle. Noona ei hoida yhteydenpitoa hoitohenkilökunnan puolesta. 

Osaa potilaista sovelluksen automaattiset kysymykset jopa ärsyttävät.  

Kaikkein typerintä Noonassa ovat järjestelmän lähettämät "miten voit tänään" -viestit. 

Kerran erehdyin sellaiseen vastaamaan, kun luulin viestin oikeasti tulleen hoitotiimiltä. 

Myöhemmin, kun kysyin asiasta hoitajalta, kävi ilmi, että hoitotiimi ei edes nähnyt 

merkintöjäni, koska ne olivat vain "päiväkirjamerkintöjä". (Muutama sana sanottavana) 

Yritys näkee Noonan etuna sen kommunikoivan algoritmin, jonka avulla potilaat on 

saatu sitoutettua Noonan käyttöön. Algoritmi arvioi potilaan raportoiman oireen, ja 

kertoo miten potilaan pitää toimia. Potilaat kommunikoisivat algoritmin sijaan 

mielellään oikean ihmisen kanssa. Vakavien oireiden kohdalla Noona ehdottaa joko 

soittamista lääkärille tai hoitajalle tai hakeutumista päivystykseen. Potilaat osaavat 

arvioida oireidensa vakavuutta usein itse.  

Vaikka itse tietää ettei oire vaadi välitöntä apua, mieleen hiipii heti pieni epäilys kun 

Noona ilmoittaa että olisi ehkä syytä ottaa välittömästi yhteyttä päivystykseen. 

(Kriittinen kehittäjä)  

Oireen ollessa riittävän vakava Noona lähettää vastaukseksi automaattiviestin ("Juuri 

raportoimasi oirekuvauksen perusteella tilanne voi edellyttää nopeaa lääkärin arviota 

tilanteesta"), mitä saattaa seurata tai olla seuraamatta hoitotiimin vastaus. Minulle 

henkilökohtaisesti tuollaiset automaattiviestit tuntuvat pelkästään ärsyttäviltä, koska 

tiedän ohjeiden perusteella muutoinkin, mitä mieltä automaatti on asiasta ja 

tarkoitukseni on ollut nimenomaan saada kontakti hoitotiimiin. (Muutama sana 

sanottavana)  

Noonan kautta tapahtuva yhteydenpito on pitkä ketju, jossa sairaanhoitaja toimii 

viestien välittäjänä. Pitkässä ketjussa voi tapahtua helposti katkoksia ja viesti ei 

saavukaan koskaan määränpäähänsä. Potilas kuvaa Noonaa ja sairaanhoitajia 
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”muuriksi”, jonka läpi on vaikeaa saada viestiä perille. Lääkäri käytti termiä ”jäävuoren 

huippu” kuvaillessaan sitä, minkä verran Noona-viestejä lääkärille päätyy 

sairaanhoitajan kautta. Suurimman osan viesteistä sairaanhoitajat ratkovat itsenäisesti, 

mikä voi näyttäytyä potilaille läpäisemättömänä muurina.  

Jos Noonan käyttöä jotenkin voisi parantaa, olisi se silloin mahdollisuus kontaktoida 

lääkäriä sen sijaan, että hoitajat leikkivät rikkinäistä puhelinta välissä ja torpedoivat 

potilaiden viimeisetkin yritykset palauttaa luottamusta hoitohenkilökuntaan. (Pettynyt 

rintasyöpään sairastunut) 

Matthiesin (2017) osallistumisparadigman näkökulmasta potilaan osallistaminen 

raportoinnin kautta ja hoidon yksilöllistäminen ovat lupauksia osallistumisen 

mahdollisuudesta. Osallistumisen lupaus motivoi potilasta käyttämään palvelua, eli 

aktivoi potilaan. Jos osallistuminen ei kuitenkaan tapahdu potilasta hyödyttävällä 

tavalla, lupaus tulee petetyksi. Potilas raportoi oireitaan aktiivisesti, muttei saa 

tarvitsemaansa apua.  

Kokemuksiin Noonan kautta tapahtuvasta kommunikoinnista voivat vaikuttaa 

negatiiviset kokemukset hoidoista ylipäätään. Koen kuitenkin oleelliseksi huonojen 

kokemusten esiin tuomisen, koska Noonan julkinen kuva on sen representaatio kaikkia 

osapuolia hyödyttävänä. Duodecimin (2/2019) artikkelissa lääkärit Mattson ja Bärlund 

toivovat kaikkien digitaalisesta oireseurannasta saatujen hyötyjen toteutuvan kaikille 

potilaille siitä huolimatta, onko raportointi ja seuranta sähköistä vai ei. 

Esimerkkitutkimuksessa sähköinen seuranta korvattiin puhelimitse tehtävällä 

oirekyselyllä. Jos tavoitteena on kuitenkin työntekijäresurssin säästäminen, ei se 

toteudu, jos puhelimen päässä on jonkun istuttava.  

IL: No sä oot niitä, suolistosyöpäpotilaita hoidat, ku täähän ei oo heillä vielä käytössä 

mut jos joku toivoo Noonaa ni voiks he ottaa sen käyttöön? 

L2: Mä luulen et- [1.0] -tä että että. Mä en osaa tohon oikeestaa niiku suoraan vastata, 

mut mä luulen et se ongelma ois siinä et ei ois sellasta hoitajaa siinä puolella joka olis 

se joka tavallaa, joka vastais niihin kysymyksiin. Et eihän siihen oo mitää järkee et 

käyttää sovellusta mitä sairaala ei sit katso. Et Noona sovelluksen käyttö vaatii aina sen 

et meil on ne nimetyt henkilöt ja tiedossa olevat käytännöt siel sairaalan puolella, et kyl 

mä luulen et tällä hetkellä vastaus on ei, mut sit voi ollakin et siel on joku asia mistä mä 

nyt en tiedäkkää, et siel oliski mahollisuus, mut mä nyt sanoisin et ei. (L2)  
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4.4.2. Ennaltaehkäisyä vai ylimääräisiä pyyntöjä? 

Nopealla yhteydenpidolla pyritään ennaltaehkäisemään vakavia oireita, minkä avulla 

nähdään mahdolliseksi säästää resursseja. Noonan kehittäneen yrityksen näkökulmasta 

potilaan oireraportoinnin mittarin (PRO) avulla kerätty data mahdollistaa 

ennaltaehkäisyn.  

Most of the side effects and symptoms are predictable. So you can actually see, the first 

signs, you can see the early signs hours or days before, based on the patient reported 

outcomes data. (Accenture HealthTech)  

Oireiden ensimmäiset merkit ovat havaittavissa tunteja tai päiviä etukäteen. Niiden 

huomaaminen edellyttäisi työntekijän nopeaa reagointia Noonan kautta tulleeseen 

informaatioon. Lääkäri kuvaili aiemmin Noonan olevan yksi yhteydenpidon tapa 

soittamisen ja vastaanottokäynnin ohella, joiden väliltä potilaan kanssa sovitaan silloin, 

kun hän alkaa saada sytostaattihoitoja. Jos potilas on valinnut Noonan, on sovelluksen 

käyttämiseen varattu aika myös lääkärin kalenterissa – ainakin oirekyselyiden 

katsomiseen. Aineistoni perusteella hoitohenkilökunnan työjärjestykseen ei olla 

kuitenkaan allokoitu tarpeeksi aikaa Noonan seuraamiselle, vaan ylimääräiset 

yhteydenotot aiheuttavat lisätyötä.  

IL: Et se voi myös periaattees lisätä sun työmäärää? 

L2: Se voi potentiaalisesti lisätä mun työmäärää kyllä ja näin jonkin verran tapahtuu, 

kyllä.  

IL: Joo. No, siin oliki jo seuraava. Et helpottaako Noona työtäsi, Et joskus- 

L2: Joskus, ja joskus sit taas ei. Et epäselvät vastaukset johtaa lisätyöhön eli mun täytyy 

joka tapauksessa kontaktoida potilas tai sit sieltä voi tulla sellasia ylimääräsiä pyyntöjä 

käyttää Noonaa joita ei oo mun työaikaan resursoitu ja sitten se on mulle ylimäärästä 

työtä. 

Ennaltaehkäisyn näkökulmasta nämä yllättävät pyynnöt ovat oleellisia. Ovatko yllättäen 

yhteyttä ottavat potilaat juuri niitä, joiden oireisiin reagoiminen auttaisi tulevien 

ongelmien ennakoinnissa? Jos sairaalassa pystytään reagoimaan vain erittäin vakaviin 

raportointeihin tai kiireettömiin pyyntöihin viiveellä, jää varmasti päiviä etukäteen 

ilmenevät “ensimmäiset merkit” vaille huomiota. Potilaalle Noona antaa 

mahdollisuuden raportoida milloin tahansa, mutta todellisuudessa henkilökuntaan saa 
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usein yhteyden vain virka-aikaan. Nopean reagoinnin sijaan vaikuttaisikin siltä, että 

hoitojärjestelmä kohtelee Noonaa työn organisoinnissa pikemminkin kiireettömien 

asioiden hoitoon tarkoitettuna lisätyökaluna kuin jatkuvan seurannan välineenä. Tämä 

on selkeässä ristiriidassa kehittäjien markkinointilupausten kanssa. Potilaille annetut 

lupaukset yhteydenpidosta asettavat sairaanhoitajat muutenkin vaikeaan tilanteeseen.  

Et sit tietysti se on rajottanu potilasta et ei oo voinu ilta- ja viikonloppuaikaan [ottaa 

yhteyttä] kun ollaa poliklinikka ja virka-aikaan auki. Et potilas ei oo sillon saanu 

yhteyttä. Koettiin et se oli hankala kattoa, et seurata niit kysymyksiä. Et se oli hoitajilla 

sit haasteena, et potilaille luvattiin meillä kolmen päivän sisällä vastata, koska jos 

perjantaina laitto kysymyksen sit on lauantai ja sunnuntai ja maanantaina ennätetään 

kattomaa Noonaa. (SH) 

Kuten edellä totesin, yksittäisen potilaan suhteen lääkäri päättää Noonan käyttöönotosta. 

Digikytkettyjä potilaita ovat usein rintasyöpää sairastavat, fyysisesti hyväkuntoiset 

työikäiset potilaat, joiden oletetaan sietävän hoitoja suhteellisen hyvin. Tulkitsen 

Noonan käytön olevan heillä järjestelmän näkökulmasta tarpeeksi “siistiä”. Sovelluksen 

luokitteluihin sopivaa syöpää sairastavat hyötyvät itsekin Noonasta, mutta liian 

“hankalaa” tai “likaista” syöpää sairastavat kuormittavat hoitohenkilökuntaa 

raportoimalla oireita, jotka eivät sovi Noonan tarjoamiin luokituksiin. Kuten Deborah 

Lupton (2013b, 266) esittää, usein terveysteknologialla pyritään hallitsemaan sairasta 

kehoa kesyttämällä se neutraaleiksi mittaustuloksiksi. Onko mahdollista, että Noonan 

käyttö kasvattaa potilaiden välistä epätasa-arvoa, kun vaikeammista sivuoireista kärsiviä 

potilaita ei ole huomioitu riittävästi sovelluksen kehityksessä? Vaikuttaa siltä, että 

potilaan itse tekemä oireraportointi tervetullutta silloin, kun sillä voidaan 

suoraviivaisesti tehostaa ja nopeuttaa hoitotilanteita. Haastattelemani sairaanhoitaja 

painotti potilaan hyötyä ja oli valmis käyttämään Noonaa, jos potilas sen valitsi. 

Lääkäreiden saattaa olla helpompi suhtautua sovellukseen instrumenttinäkökulmasta, 

koska heidän tehtävänään on hoitaa ”fyysistä” sairautta. Sairaanhoitajalle ja potilaalle 

sovelluksen käyttö kietoutuu vuorovaikutussuhteeseen, joka teknologisvälitteisenä on 

altis väärinymmärryksille. Sairaanhoitaja on enemmän tekemisissä sairauden 

kokemuksellisen ja vuorovaikutuksellisen ulottuvuuden kanssa. Sairaanhoitajan ja 

potilaan näkökulmasta Noona onkin ennemmin sosiomateriaalinen toimija, kuin pelkkä 

instrumentti.  
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4.4.3. ”Rutiinityökalu” vai ”tuplatyötä” ja ”puuhastelua”? 

Yrityksen rakentama representaatio lupaa resurssien säästöä auttamalla hoitotyön 

organisoinnissa. Tämänhetkisessä työssään lääkärit kokevat Noonan käytön kuitenkin 

rasitteena, vaikka se toisaalta on rutiinityökalu, joka usealla potilaalla on käytössä. 

Tuplatyön tekeminen liittyy myös edellä käsiteltyyn ennaltaehkäisyyn. Potilaiden 

raportoimat lukemat jättävät tulkinnan varaa, jolloin lääkärin täytyy hankkia lisätietoa 

pystyäkseen tehdä ammattilaisharkintaansa perustuvan päätöksen.  

Toki semmoset voi tuottaa ongelmia, et potilaat tulkitsee niit [asteikkoja esim. kivulle] 

väärin tai just se et tavallaan semmonen keskilinja, et sit tekee mieli ehkä kuitenki 

soittaa ja esittää tarkentavia kysymyksiä jolloin Noona ei oo täyttäny tehtäväänsä, vaan 

mä teen tuplatyön eli tavallaan käytän sen ajan sekä siihen Noonan katsomiseen että mä 

soitan vielä, et olisko asiat hoitunu nopeammin pelkällä soitolla. Et nää on ne hankalat 

tilanteet, et se jättää sinne jonkin verran tulkinnan varaa niistä oireista mitä sitte 

potilas raportoi. (L2) 

Kuten edellä totesin, lääkärit kokevat Noonan olevan työkalu sairaanhoitajan ja potilaan 

väliseen yhteydenpitoon ja pohtivat, hyödyttäisikö sovellus enemmän sairaanhoitajaa. 

Haastattelemani sairaanhoitaja kertoo kuitenkin hoitajien tyytymättömyydestä:  

Et meil ei henkilökunta ei, hoitajat ei lämmenny, et ykskää hoitaja ei sanonu et 

harmittaa et Noona loppu et siit jäi semmonen tunne et se lisää työmäärää.  

Samanlaisia tuloksia ilmeni opinnäytetyössä, jossa tutkittiin oireraportoinnin sovellusta 

osana sädehoitajien työtä. Kyselyssä sädehoidon hoitohenkilökunnasta yli puolet 

(15/23) vastasi olevansa jokseenkin eri mieltä (10) tai vahvasti eri mieltä (5) siitä, että 

sovelluksen käyttö helpottaa oman työn organisointia. Koivusalon (2018) tulosten 

mukaan hoitohenkilökunta koki tekevänsä tuplatyön vastatessaan potilaiden esittämiin 

kysymyksiin, koska näkivät potilasta päivittäin sädehoitojakson aikana. Sovelluksen 

käyttö koettiin järkevämpänä yhteydenpidon tapana sädehoitojakson jälkeen, jolloin 

potilasta nähdään harvemmin. (Koivusalo 2018, 39–41.) Myös tutkimukseeni 

osallistunut potilas kertoo samaa sädehoidosta:  

Sädehoidossa tapasi hoitajia päivittäin, jolloin livekontakti toimi parhaiten (ja silloin 

hoitohenkilökuntakin toivoi, että Noonaa ei käytettäisi, he eivät kerinneet sitä lukea). 

(Suht toimiva juttu) 
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Noona käytössä oleelliseksi muodostuukin kytkökset. Hyödyt toteutuvat vain tietyille 

potilaille tietyissä vaiheissa hoitoja. Eräs potilaista ehdottaa kustannustehokkaampaa 

vaihtoehtoa yhteydenpitoon:  

Minusta Noonan voisi korvata helposti ja kustannustehokkaasti suojatulla sähköpostilla 

johonkin sairaalan yhteispostilaatikkoon jota hoitajat seuraavat. (Kriittinen kehittäjä) 

Myös haastattelemani sairaanhoitaja kertoo sairaalan sisäisen viestinnän olevan erittäin 

tehokasta organisaatiouudistuksen jälkeen. Toimiva systeemi rakennettiin sairaalan 

tietojärjestelmään sisälle ja nyt “viestipiikin” laittaminen lääkärille on erittäin helppoa. 

Noona ei toiminut sairaalan tietojärjestelmien kanssa. Haastattelemani sairaanhoitajan 

työpaikalla Noonan käyttö on loppunut henkilökunnan vastustuksen ja mahdollisesti 

myös taloudellisen tilanteen takia. Palaan taloudellisiin syihin myöhemmin. Kyseisen 

sairaalan esimerkistä tulee ilmi, kuinka monet uudet työtavat koskevat usein 

sairaanhoitajien työnkuvan muutosta ilman, että he voisivat itse vaikuttaa siihen. 

Haastattelemani sairaanhoitaja kertoi, että hoitajat joutuivat kirjaamaan kaikki 

potilaiden yhteydenotot käsin, koska Noonaa ei rakennettu sisälle sairaalan 

tietojärjestelmään, eikä se mahdollistanut suoraa tiedonsiirtoa oikeaan paikkaan.  

Lisäksi sairaanhoitaja kuvailee Noonan käyttöönottoa seuraavasti:  

Mä oon sitä mieltä et se ajettiin tänne sairaalaan sisään, öö- en mä voi sanoo väärin, 

mut siit tuli tavallaa sairaanh-, pikku sairaanhoitajien puuhastelu. Siihen ei lähetty 

mitenkää kehittämään, se ois vaatinu, me oltii [anonymisoitu sairaanhoitopiiri] 

alaisuudes sillo, nythä me ollaa [anonymisoitu], mä sain sillo sieltä heiän hoitajalt, 

heiän lääkärit oli kysymyspatteristoihi tehny jo valmiita vastauksia et hoitajat pysty 

laittaa sieltä. Meidän lääkärit ei ottanu mitää kantaa he ei halunnu olla mukana 

mitenkää, et se jäi näin pieneksi. 

Sairaanhoitaja kuvailee Noonaa “pikku sairaanhoitajien puuhasteluksi”, minkä tulkitsen 

viittaavan sairaalan työntekijöiden hierarkkiseen järjestykseen. Sairaanhoitajilla ei ole 

samanlaista mahdollisuutta vaikuttaa työnkuvansa sisältöön kuin hierarkiassa 

korkeammalla olevalla lääkärillä on. Jos Noona on tosiaan enemmän sairaanhoitajien 

työkalu, mutta sillä halutaan saavuttaa koko organisaatiota koskettavia hyötyjä, 

näyttäytyy sairaanhoitajan kuvailema tilanne hyvin ristiriitaisena. Potilaan raportoiman 

tiedon hoidollinen ja kaupallinen arvo mitätöityy, jos sen keräämisen mahdollistavat 

sairaanhoitajat kieltäytyvät käyttämästä sovellusta. Toisaalta, onko hoitajilla 
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mahdollisuutta kieltäytyä käyttämästä Noonaa, jos päätökset siihen liittyen tehdään 

ilman sairaanhoitajien kuulemista? Lääkäreiden mielipide tuntuu painavan paljon: kun 

lääkäri ei halua kolmatta tietojärjestelmää osaksi työtään, sitä ei tule. 

Koivusalon (2018) opinnäytetyössä tulee esille vastaavanlaisia kokemuksia 

mobiilisovelluksesta. Sädehoitoyksikön lääkäreitä ei saatu mukaan sovelluksen 

käyttöön pilottijaksolla, jolloin sairaanhoitajat eivät voineet konsultoida lääkäriä 

sovelluksen välityksellä, vaan viesti piti laittaa muita tietokanavia pitkin. Koivusalon 

(2018) mukaan myös se, että hoitohenkilökunta pakotetiin käyttämään sovellusta ja 

käytön jatkaminen pilottijakson jälkeen oli epäselvää, vaikutti hoitajien negatiiviseen 

suhtautumiseen. Lisäksi sädehoitajien työtä kuormitti kahden uuden hoitokoneen 

käyttöönotto. Hoitajien perehdytys jäi myös vähäiseksi projektipäällikön sairastuttua. 

(Koivusalo 2018, 43–44.) Hoitotyön arjessa on käynnissä monia prosesseja samaan 

aikaan, jolloin yhden mobiilisovelluksen käyttöönotto ei välttämättä toteudu 

suunnitellusti.  

4.4.4. Tiedonkeruuta kaikille vai ”big dataa” maksaville asiakkaille?  

Potilaan raportoimaa tietoa käytetään moniin tarkoituksiin: hoitotulosten parantamiseen 

ja lääkekehitykseen. Myös haastattelemani lääkäri kertoi saavansa Noonan kautta tietoa 

omaan akateemiseen lääketutkimukseensa. Tiedon tuottaa potilas, ja tiedon 

säilyttämisen ja käyttämisen mahdollistaa sairaanhoitaja. Käsittelen tiedon tuottamiseen 

liittyvää potilaan työtä seuraavassa analyysiluvussa. Tässä alaluvussa tuon esille tiedon 

käyttämiseen liittyvän kitkan. Monet potilaat ovat epätietoisia siitä, mikä sovelluksen 

pääasiallinen tarkoitus on, ja mihin kaikkialle sovelluksen kautta raportoidut tiedot 

menevät – varsinkin, jos hoitava henkilökunta ei anna ymmärtää, että käyttäisivät tietoja 

esimerkiksi hoitopäätösten tukena.  

En jaksa tehdä jokaisesta erillistä merkintää päivämäärineen ym., mikä heikentää 

tiedon käytettävyyttä. Tosin jos ei tietoja käytetä mihinkään, ei sillä liene väliä. Sitä 

kuitenkin välillä miettii esim. semmoista, onko Noonan oirekysely se kanava, jolla 

lääkkeiden haittavaikutuksia raportoidaan? Potilaalle pitäisi kertoa tarkemmin siitä, 

mikä oirekyselyn tarkoitus on. Potilas voisi sitten mukauttaa raportoinnin tarkkuuden 

sen mukaisesti. Turhaan sinne tekee tarkkoja raportteja vakavaa vähäisemmistä oireista 

ja niiden lääkinnästä, ellei tietoja mihinkään käytetä. (Muutama sana sanottavana)  
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Potilas tekee eron vakavien ja vähemmän vakavien oireiden välille. Tulkitsen, että hän 

kokee tärkeämpänä vakavien oireiden raportoinnin, koska tarvitsee niihin apua. 

Vähemmän vakavien oireiden raportoinnin merkitys vähenee, jos kukaan ei anna 

ymmärtää niistä kertomisen olevan tärkeää. Jos tiedonkeruulla halutaan saada 

kokonaiskuva potilaan voinnista pitkien ajanjaksojen ajalta, luultavasti olisi tärkeää 

kirjata kaikki mahdolliset oireet.   

Digialustoilla potilaita kannustetaan kertomaan kokemuksiaan sairauksistaan ja hoitojen 

siedostaan, koska niiden kaupallinen ja tutkimuksellinen arvo on huomattu. Kertoessaan 

kokemuksistaan potilaat luovuttavat tietojensa omistajuuden digialustojen kehittäjille, 

jotka myyvät niitä eteenpäin asiakkailleen. (Lupton 2014.) Internetissä toimivat 

vertaistukisivustot tai oirekirjastot eivät ole sairaaloille myytäviä työkaluja, kuten 

Noona. Noonan kanssa tilanne on kuitenkin samankaltainen: potilailta kerätään tietoa, 

jota voidaan myydä eteenpäin lääkeyrityksille. Toki tietoja käyttävät myös hoitavat 

yksiköt ja sairaaloissa tehtävät yliopistolliset tutkimukset, joista potilas toivottavasti 

hyötyy hoidollisesti. Noonassa erityistä on sen tarjoama kaksoishyöty kehittäjälleen: 

tarjoamalla työkalun potilaita hoitavalle taholle, yritys voi laskuttaa siitä myös sairaalaa 

lääkeyritysten lisäksi. Digikytketty sairaala maksaa Noonan käyttämisestä, vaikka 

tiedonkeruun toteuttavat digisairaalan digikytketyt työntekijät ja digikytketyt potilaat. 

Sairaala on maksava asiakas ja hyödynsaaja, mutta myös palveluntuottaja.  

We have had a good start in Finland where we are based, every university clinic is 

using our system, and yes, they are paying for it. (Accenture HealthTech) 

Noona on kehitetty yhdessä sairaaloiden kanssa, minkä toimitusjohtaja näkee parhaaksi 

päätökseksi kehittämistyössä, koska kyseiset sairaalat ovat merkittäviä toimijoita 

syövänhoidon alalla. Pilottisairaala ei kuitenkaan käytä sovellusta ilmaiseksi (they are 

paying for it), vaikka on pilottijaksolla kytkenyt työntekijänsä ja potilaansa sovelluksen 

käyttöön. Vaikka syöpähoidon ja sitä kautta potilaiden voidaan nähdä hyötyvän 

Noonasta, eniten taloudellista hyötyä kertyy lääkeyhtiöille ja syöpähoitoja kehittäville 

teknologiayrityksille sekä tietysti Noonan kehittäneelle yritykselle. Noonan potentiaali 

niin lääkekehityksessä kuin teknologisten ratkaisujen kehityksessä nähtiin niin suureksi, 

että sovelluksen osti suuryhtiö Varian. Varianin myötä Noonan on mahdollista laajentaa 

toimintaansa innovaatioiden luvatussa maassa, Yhdysvalloissa.  
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Kokeilualustan sovellukselle tarjosi suomalainen julkisesti rahoitettu (digikytketty) 

sairaala, jonka työntekijät (digihoitajat ja -lääkärit) ovat käyttäneet työaikaansa 

mahdollistaakseen Noonan kehittämisen. Sairaaloiden saavuttamat taloudelliset hyödyt 

jäävät epäselviksi. Noonan käyttö on saattanut maksaa lopulta niin paljon, että se on 

täytynyt lopettaa eräässä syöpähoidon yksikössä.  

Ja sit meiän talon sisäl se et se organisointi olis pitäny tapahtuu toisel taval nii uskon et 

se organisointi olis onnistunu paremmin, nyt siin jäi niinku hintalaatusuhde talolle 

miinukselle et osittain varmasti taloudellisen tilanteen takiakin se päätettiin nyt 

lopettaa. (SH)  

Ylilääkäri Johanna Mattson kokee sairaalan hyötyvän yritysyhteistyöstä 

tutkimusresurssien lisääntymisenä. Mattson haluaa pitää sairaalan puolia, koska 

tunnistaa yritysmaailmaan vuotavan lääketieteellistä osaamista ja asiantuntemusta 

”ilmaiseksi”. Mattson tuo myös esiin ylimääräisen työn, jota teki Noonan parissa iltaisin 

ja viikonloppuisin. Sairaalassa ei siis allokoitu aikaa tarpeeksi edes kehitystyöhön, mikä 

on saattanut vaikuttaa siihen, että myös sairaanhoitajat ovat tehneet artikulaatiotyötään 

muun työn ohessa.  

Sitä vaan, et eilenkin paneelikeskustelussa sivuttiin sitä et kliiniselle tutkimukselle 

resursseja, ois hirveen tärkeetä just et sairaalassa niin, et kyllä sitä Noonaa tuli tehtyä 

iltasin ja viikonloppusin, että näin se menee, ja tota seuraava sukupolvi ei enää 

teekkään sitä ihan samalla tavalla kun viel tää meidän. Et sille pitäs allokoida aikaa ja 

perustaa näitä yhteisvirkoja tai pieniä prosenttiosuuksia kokeneille ja nuoremmillekin 

tutkijoille. Ja toisaalta mä oon puhunu sen puolesta et sit kun tehdään tämmöstä 

yritysyhteistyötä niin oon yrittäny pitää sairaalan puolia niissä diileissä niin et me 

oikeesti niinkun, meil on aika paljon asiantuntemusta ja osaamista et tavallaan sairaala 

ei niinku sekä maksa sille yritykselle että anna kaikkea omaa osaamistaan, vaan et siin 

on sopiva balanssi et se hyödyttää sitä sairaanhoitopiiriä perustaa niitä tutkijoiden 

vakansseja. (Johanna Mattson SuomiAreenan paneelikeskustelussa)  

Noonan suurin hyöty vaikuttaa olevan sen mahdollistama tiedonkeruu siitä, miten 

potilaat sietävät eri lääkkeitä. Se voi hyödyttää hoitoyksikköä, mutta eniten 

lääketeollisuutta. Haastattelemani lääkärit kokivat Noonan olevan kuormittava työkalu 

päivittäisessä työssä, mutta yliopistollisen lääketutkimuksen datankerääjänä Noona 

osoittautuu hyödylliseksi työkaluksi:  
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Pyrimme kaikki potilaat jotka vaa kynnelle kykenee nii saamaan Noonaan kun se on 

niin helppo teettää se kysely ja sieltä se data koostaa.  

Mielestäni tämä osoittaa Noonalle rakennettujen representaatioiden ristiriitaisuuden 

parhaiten. Yhteydenpidon välineenä Noona ei palvele lääkäriä hoitotyössä, mutta 

tiedonkeruun välineenä hän toivoisi sen olevan laajemminkin käytössä.  

4.5. Ylipuhumista ja käännösten puolustamista syöpäinnovaatioareenalla  

Aineistossa on havaittavissa paljon kitkoja toimijoiden näkemysten välillä, joita toin 

esille hyöty-representaatioita vastaan asettuvien representaatioiden kautta. Helpon 

yhteydenpidon ja huolta pitävän ”isosiskon” representaatio toteutuu osalle potilaista 

”muurina”. Oireiden ennaltaehkäisyn sijaan potilaiden ”ylimääräiset” yhteydenotot 

aiheuttavat lääkäreille lisätyötä. Sairaanhoitajan työkuormaa helpottava työkalu 

pelkistyykin ”puuhasteluksi”. Yritysjohtajan näkemykset toteutuvat 

hoitohenkilökunnalle ja potilaalle hyvin eri tavalla. Yritysjohtajan maailmassa 

sairastava ihminen odottelee yhteydenottoa rauhassa kotona lounastaen perheensä 

kanssa, mutta kirjoituksissaan potilaat kertovat “syöpäkaaoksesta”, joka valtaa mielen. 

Sairaus ei typisty Noonan tarjoamiin luokitteluihin. Vaikka toimijoiden maailmoissa eri 

asiat ovat tärkeitä, yhdistää maailmoja kuitenkin kiinnostus potilaan raportoimaan 

tietoon.  

Potilaan digitaalinen oireraportointi voidaan siis kuvata rajaobjektina, jonka avulla 

mahdollistetaan sosiaalisten maailmojen yhteistyö. Yrityksen rakentamista 

representaatioista selkeästi onnistuneimmin toteutuu tehokkaan tiedonkeruun 

representaatio. Potilaan raportoiman tiedon kaupallinen arvo on huomattu 

lääkemarkkinoilla, ja Noonan teknologia on paras työkalu tiedon keräämiseen, minkä 

takia Noonasta on tullut syöpäinnovaatioareenan kultakaivos. Kaikki areenan 

kumppanit haluavat olla mukana menestystarinassa.  

Tuomme Noonaa esille periaatteessa kaikissa sairaaloissa Pohjoismaissa. Kaiken 

kaikkiaan tämä on hieno mahdollisuus kansainvälistää ja kaupallistaa Noonan 

teknologiaa. Haluamme omalta osaltamme olla mukana merkittävän suomalaisen 

terveysteknologia-startupin kansainvälistymistarinassa. [Petri Lehto, MSD Finland] 

(Mediuutiset, Kumppanisisältöä 5.9.2016) 



68 

 

Tavoitteena on luoda maailman suurin syöpäpotilaiden tiedoista koostuva tietokanta. 

Syöpäinnovaatioareenan kultaa, suurta dataa, saavat louhia maksavat asiakkaat. 

Noonasta muodostettujen representaatioiden tarkoitus on saada tietokannan 

mahdollistajat, potilaat ja sairaanhoitajat käyttämään sovellusta.  

Noona Healthcaren tavoitteena on, että sovelluksella olisi vuoteen 2020 mennessä viisi 

miljoonaa käyttäjää. Jos tavoite saavutetaan, Noona olisi maailman suurin 

syöpäpotilaiden tietokanta, jossa olisi valtavasti tietoa taudin eri vaiheista. Noona on 

kehitetty pitkän aikavälin analyysiin ja se soveltuu miljoonien potilaiden tietojen 

analysointiin. (Mediuutiset 5.9.2016)  

Lopulta yrityksen ei tarvitse kantaa vastuuta Noonan toimimisesta tai 

toimimattomuudesta sairaalan kontekstissa, koska hoidosta vastaavat siihen 

erikoistuneet asiantuntijat, eli sairaanhoitajat ja lääkärit. Sairaalan ”rutiinityökaluksi” 

representoiminen hämärtää yrityksen osallisuutta sovelluksen käytössä. Haastattelemani 

lääkärit eivät tienneet, mihin kaikkialle tieto potilaista menee ja onko siihen pääsyä 

muillakin, kun hoitavan yksikön työntekijöillä. Lääkärit hyötyvät Noonan 

mahdollistamasta tiedonkeruusta esimerkiksi tutkimuksen datan tarjoajana ja 

potentiaalisesti hoitopäätösten helpottajana, mutta voivat kieltäytyä sovelluksen 

käytöstä sen aiheuttaessa epäselviä tilanteita. Lääkärille Noona voi olla hyödyllinen tai 

hyödytön instrumentti ilman, että se vaikuttaa erityisesti hänen työnsä sisältöön, hänen 

vastuuseensa tai päätöksentekoonsa. Tiedonkeruun representaatiota voidaan vastustaa 

tai väheksyä merkityksettömyyden diskurssilla (Wallenburg, Quartz, ja Bal 2019), joka 

tässä yhteydessä asettaa Noonan vain yhdeksi ”moderniksi” työvälineeksi muiden 

joukossa digitalisoituvassa ja googlettuvassa terveydehuollossa.  

IL: Noonalla on nähty olevan potentiaalia lääkekehitykselle-, onks sulla mitään ajatusta 

tästä? 

L2: Ei, [nauraa] ei oo mitää ajatusta tästä. Mutta miks ei, miksei tää vois olla mukana, 

apuna niinkun, jossai lääketutkimuksissa joissa joka tapauksessa selvitetään hoitojen 

sietoa, ja niiku näin. Ainahan niissä on mukana joku validoitu oirekyselykaavake jota 

seurataan miksei se olis sitte sovellus koska se on modernia.  

Sairaanhoitaja tekee sovelluksen käytön mahdollistavaa artikulaatiotyötä toimimalla 

Noona-vastuuhoitajana, ratkomalla ongelmatilanteita sovelluksen käytössä, olemalla 

yhteydessä yritykseen ja suunnittelemalla sovelluksen käyttöönottoa. Sairaanhoitajien 
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näyttäytyminen potilaille ”muurina” voi olla eräänlaista luokittelutyötä. Sairaanhoitaja 

joutuu tekemään päätöksen siitä, kuka potilaista tarvitsee apua heti ja kuka pärjää 

itsekseen vielä hetken aikaa. Ennen Noonan käyttöönottoa tilanne ei välttämättä ole 

ollut erilainen, vaan sairaanhoitajien portinvartijan rooli on tapahtunut puhelimen 

välityksellä. Ehkä Noonan yhteydenpitoa helpottava representaatio ja sen toteutuminen 

muurina luo mielikuvan, jossa hoitoyksikkö on ollut aiemmin helpommin lähestyttävä. 

Jos vastaanottokäyntejä pyritään korvaamaan Noona-kyselyillä, oliko aiemmin 

kasvokkaista vuorovaikutusta sairaanhoitajien tai lääkäreiden kanssa enemmän? 

Sairaanhoitaja on potilaan lähin kontakti hoitoyksikköön, minkä vuoksi sairaanhoitaja 

saattaa kokea potilaan hyödyn erityisen merkittävänä, ja on valmis toimimaan sen 

mukaisesti, vaikka se lisäisi oman työn määrää. Sairaanhoitajan representaatio Noonasta 

”potilasystävällisenä” motivoi artikulaatiotyöhön. Baim-Lancen ym. (2019) 

yhteistuotannon näkökulmasta potilaan hyödyn tavoittelu voi sujuvoittaa potilaan ja 

sairaanhoitajan yhteistoimintaa, josta seuraa onnistunut ja positiivinen hoitosuhde. 

Sairaanhoitajan työnkuvan ollessa suurelti osin vuorovaikutusta potilaiden kanssa, 

onnistunut hoitosuhde varmasti helpottaa työn tekemistä. Palaan hoitosuhteen 

vuorovaikutukseen ja sitä ylläpitävään työhön seuraavassa luvussa.  

Teknologinen väline saa monenlaisia merkityksiä toimijoiden sosiaalisissa maailmoissa, 

jotka tulevat näkyviksi vain tarkastelemalla niitä läheltä. Tarkasteluni tekee myös 

näkyväksi toimijoiden erilaiset asemat. Tässä kohtaa sosiaalista maailmaa voisi kutsua 

kuvaavammin Bowkerin ja Starin (1999) käyttämällä termillä käytäntöyhteisö, koska 

tarkasteluni tuo näkyväksi erilaisia rajaobjektin representaatioiden ohjaamia käytänteitä.  

Lääkäri pääsee osalliseksi syöpäinnovaatioareenalle tehdessään tutkimusta, jonka datan 

hän saa Noonan kautta. Lääkäri on terveydenhuollon käytäntöyhteisön lisäksi jäsen 

myös syöpätutkimuksen käytäntöyhteisössä, minkä vuoksi tiedonkeruun representaatio 

kannustaa lääkäriä Noonan käyttöön paremmin kuin yhteydenpidon representaatio. 

Representointi sairaanhoitajan työkaluksi ohjaa toimintaa sairaanhoitajan ja potilaan 

väliseksi hoidolliseksi yhteistuottamiseksi terveydenhuollon käytäntöyhteisössä. 

Sairaanhoitaja toimii kääntäjänä helpottaen muiden toimijoiden Noonan käyttöä, ja silti 

terveydenhuollon käytäntöyhteisössä sairaanhoitajan työ voidaan nähdä ”puuhasteluna”.  

Rajaobjektin, eli potilaan digitaalisen oireraportoinnin, kautta mahdollistetaan 

yhteistoiminta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Syöpäinnovaatioareenalla 

julkilausuttuna päämääränä on syöpähoitojen kehittäminen. Analyysin tuloksena voin 



70 

 

varovasti todeta, että sellaisten potilaiden tilanteen parantaminen, jotka kärsivät Noonan 

luokitteluihin sopimattomista oireista, ei sisälly tähän päämäärään. 

Syöpäinnovaatioareenalle syöpähoitojen kehittämiseen voivat osallistua vain tutkimusta 

tai kaupallista toimintaa tekevät toimijat. Syöpäinnovaatioareenalle eivät ole 

tervetulleita potilaat, joiden ennakoimaton ja ”likainen” sairaus voisi tahrata Noonan 

kokonaisvaltaisen hyötyrepresentaation. Yritys käyttää potilaita kuitenkin 

markkinoinnin välineenä ja heidät esitellään sovelluksen lopputuotteena. 

I don’t think we are in the business selling services or software or anything like that to 

our clients. What we are actually selling is a better treatment results, we are selling 

efficiency and we are also selling happy patients. (Accenture HealthTech) 

Seuraavassa luvussa pureudun tarkemmin potilaan toimintaan Noonan parissa.  
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5. Digikytketyn syöpotilaan työ  

Tämän analyysiluvun tarkoituksena on tarkastella digikytketyn potilaan työtehtäviä 

liittyen digitaaliseen oireraportointiin. Straussin ym. (1982a) potilaan työn muotoja 

ovat: peilikuvatyö, sijaistaminen, täydentävä työ, tarpeellisena koettu työ, oikaisu ja 

virheiden korjaaminen, sekä esimerkiksi tiedon antaminen ja tunteiden kanssa 

työskentely, joita hoitohenkilökunta ei pysty tekemään potilaan puolesta. Osa potilaan 

työstä on näkyvämpää ja tunnistetumpaa, osa taas näkymätöntä ja tunnistamatonta. 

Baim-Lancen ym. (2019) yhteistuotannon näkökulma tarjoaa potilaan työn analysointiin 

rakentamisen, hyväksymisen ja vastustamisen käsitteet. Molemmat näkökulmat 

huomioivat potilaan työn emotionaalisen ulottuvuuden ja sen merkityksen hoidollisten 

tilanteiden ja hoitosuhteen onnistumisessa. Analysoin potilaan työtä liittyen Noonan 

pääasialliseen toiminnan muotoon: oireraportointiin. Noonaan käyttöön liittyy 

luokittelutyötä, jota tarkastelen Bowkerin ja Starin (1999) ajatusten avulla.  

5.1. Raportointityö ja aktiivisuus  

Digikytketyn potilaan työn ytimessä on aktiivisuus ja sitoutuminen raportointiin. 

Aktiivinen osallistuminen liittyy erityisesti Noonan käyttöön oireraportoinnin välineenä.  

MIKÄ ON NOONA? 

Noona on mobiilipalvelu, jonka avulla potilas osallistuu aktiivisesti hoitoonsa 

raportoimalla hoidon aikaisia haittoja ja oireita syöpätautien poliklinikan hoitajille. 

(Syöpä 3/2018)  

Saadakseen (mahdollisimman hyvää) hoitoa, täytyy potilaan sitoutua tiedon 

tuottamiseen ja antamiseen, tapahtui se Noonan kautta tai ei. Lääkärit kertovat 

potilaiden usein pitävän kirjallista oirepäiväkirjaa, jota voidaan käydä läpi vastaanotolla. 

Oireitaan seuraamalla potilas osallistuu hoitopäätösten tekemiseen, koska 

haittavaikutusten ja sivuoireiden perusteella lääkäri suunnittelee tulevaa hoitoa. 

Raportoimalla potilas tekee oman osuutensa rakentavasta yhteistuottamisesta (Baim-

Lance ym. 2019), eli se on työtä, jonka avulla hoito mahdollistuu. Potilaalta odotettu 

oireidensa raportointi ei ole uusi potilaan työn muoto, mutta sen aktiivisuutta korostava 

muoto digitaalisena, vuorokauden ympäri tapahtuvana työnä on uutta.  
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Olen täyttänyt jokaisen oirekyselyn kuitenkin huolellisesti ajatellen, että sillä voi olla 

tutkimuksellista merkitystä, ja käyttänyt siihen 1,5–2 tuntia kerrallaan. (Muutama sana 

sanottavana) 

Yllä potilas kuvaa, kuinka pyrkii olemaan mahdollisimman huolellinen raportoinnissa ja 

käyttämään siihen tarpeeksi aikaa, jotta tiedosta saadaan irti kaikki mahdollinen hyöty. 

Potilas toivoo oman panoksensa edesauttavan myös hänen omaa hoitoaan. Toisessa 

kontekstissa digikytketty potilas on nimenomaan lääketutkimukseen osallistuva, 

aktiivisesti ja sitoutuneesti työtä tekevä potilas:  

Liki kymmenen viime vuoden aikana lääketeollisuudessa on pyritty erilaisilla online-

työkaluilla tallettamaan lääketutkimuksiin osallistuvien potilaiden kokemuksia, mutta 

potilaat eivät ole osallistuneet tiedon keruuseen riittävän pitkäjänteisesti. 

– Kun dataa lähdetään analysoimaan, huomataan valtavan määrän tietoa puuttuvan, ja 

analyyseistä tulee köyhiä, Ahonala sanoo.  

Miksi potilaat ovat saamattomia kokemustensa kertomisessa? 

– Potilaan kokemuksia keräävät online-työkalut ovat pitkään olleet mykkiä, 

yksisuuntaisia. Potilailta kysytään paljon asioita, mutta järjestelmä ei kerro heille 

mitään.  

Noonan kanssa on toisin. Potilaat kertovat sille kokemuksiaan aktiivisesti, koska 

Noonan algoritmi antaa heille palautetta. (Mediuutiset 19.10.2018)  

Potilaita kuvaillaan saamattomiksi, koska he eivät ole hoitaneet tehtäväänsä, eli tehneet 

työtään. Digikytketty potilas on aktiivinen, koska saa algoritmilta palautetta. Noonan 

kehittäneen yrityksen johtajan mukaan tämä palaute luo potilaille turvallisuudentunteen. 

Yrityksen representaatio Noonasta yhteydenpidon helpottajana sisältää ajatuksen 

kommunikoivasta algoritmista, joka on yksi esimerkki lisää sovelluksesta ”työn 

tekijänä”. Kommunikoiva algoritmi saattaa aiheuttaa lisää epäselvyyksiä, varsinkin 

aluksi, kun sovelluksen toiminta on vierasta. Tulkitsen, että potilaat eivät saa tarpeeksi 

perehdytystä sovelluksen käyttöön.  

Potilas ei voi nähdä mistään, mitkä merkinnät ovat hoitotiimin näkyvissä ja mitkä eivät. 

Hoitajakaan ei tuntunut tietävän, millaisia rajoja oli käytössä. Eihän se näin saisi 

toimia. Pitäisi näkyä todella selvästi, mitkä merkinnät näkyvät myös muille ja milloin 

viesti on järjestelmän lähettämä automaattiviesti ja milloin ihmisen lähettämä. (Nyt 
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tiedän, että ihmisen lähettämissä viesteissä on ihmisen nimi, mutta jos automaattiviesti 

tulee ensin, sitä ei pysty niin helposti päättelemään). (Muutama sana sanottavana)  

Noona raportointityön objektina ohjaa potilaiden toimintaa tiettyyn suuntaan, kuten 

Bowker ja Star (1999) esittävät luonnollistetun objektin toiminnasta. 

Terveydenhuoltojärjestelmän näkökulmasta aktiivinen osallistuminen voidaan nähdä 

potilaan roolia uudistavana siirtymänä:  

Eräs potilas kommentoi: ”Potilaan uudeksi rooliksi on tulossa oman datan aktiivinen 

jakaminen raportoimalla fyysisistä ja henkisistä hoitoreaktioista potilassuhteessa 

olevan tahon kanssa. Siten se on tavallaan sisällön tuottamista. Potilas on muuttumassa 

passiivisesta tutkimuskohteesta aktiiviseksi ja merkitykselliseksi sisällön tuottajaksi.” 

(Sic! 2/2018)  

Potilaan rooli muuttuu ja samalla työtehtävät. Uutena tehtävänä on sisällön tuottaminen. 

Passiivinen rooli muuttuu aktiiviseksi ja merkitykselliseksi. Raportoiko aktiivinen 

potilas oireitaan lääketutkimuksia vai omaa hoitoaan varten? Aktiivisuus on 

osallisuuden edellytys, mutta ei automaattisesti tarkoita parantunutta osallistumisen 

mahdollisuutta (Matthies 2017). Fimean julkaiseman Sic! -lehden artikkeliin valitun 

potilaan sitaatti kuvaa uudenlaista sopimusta hoitoa tarjoavan yksikön kanssa:   

“Potilaan motivaation kannalta on tärkeää, että potilas voisi vastapalvelukseksi seurata 

reaaliajassa kokonaistilanteen kehittymistä ja säilyttää nopean kommunikointiyhteyden 

lääkäriin tai hoitovastaavaan” (Sic! 2/2018)  

Sisällöntuottaja-potilaille on tässä ajattelutavassa luvassa “palkkaa” työstään: potilas saa 

nopeasti tietoa tilanteestaan omaan käyttöönsä ja potilaille mahdollistuu nopea 

kommunikaatio hoitavan tahon kanssa. Hoitosuhde on myös vuorovaikutussuhde, jossa 

potilaan katsotaan odottavan vastavuoroisuutta hoitotyöntekijöiltä. Kun potilas suostuu 

raportoimaan aktiivisesti, odottaa hän aktiivisuutta myös hoitoyksikön taholta. Sic! -

lehden artikkelin kommentit ovat linjassa kirjoitusaineistoni pettyneiden potilaiden 

ajatusten kanssa. Alla olevan katkelman potilas kuvailee pettyneenä sitä, miten vähän 

hänen raportoimiinsa tietoihin on kiinnitetty huomiota.  

Sekä hoitajat että lääkärit ovat vain suullisesti kysyneet tapaamisilla, miten on mennyt, 

eivätkä ole viitanneet täyttämääni oirekyselyyn, vaikka olen niin paljon käyttänyt sen 
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täyttämiseen vaivaa. Aluksi luulin, että he lukevat ne kyselyt, ja vastasin suullisesti 

hyvin lyhyesti olettaen, että he ovat tietoisia, mitä olen menneellä hoitojaksolla kokenut. 

Koska he eivät kuitenkaan ottaneet kirjoittamiani asioita keskustelussa ylös, ajattelin, 

että he eivät pitäneet niitä tärkeinä. Oma kokemukseni on ollut, että hoito on ollut 

todellista kärsimystä lukuisine elämänlaatua heikentävine haittavaikutuksineen, mutta 

epikriiseihin tulee vain myönteisiä kommentteja vähäisistä haittavaikutuksista, ehkäpä 

johtuen siitä, että suullisissa haastatteluissa olen ollut niin positiivinen ja verikoearvot 

ovat olleet kunnossa. (Muutama sana sanottavana) 

Rakentavan yhteistoiminnan lisäksi potilas on hoitohenkilökunnan vastaanotolla 

pyrkinyt viestimään myönteistä asennettaan hoitoihin, vaikka on kokenut niiden 

aiheuttavan kärsimystä. Potilas toivoisikin, että hoitohenkilökunnan kanssa käytäisiin 

kaikki Noonan kautta raportoidut oireet läpi vastaanotolla, jotta potilaan kokemus tulisi 

kuulluksi. Potilas ei kerro ottaneensa tätä puheeksi vastaanotolla. Onko syynä se, että 

oman hoidon mahdollistaminen koetaan niin tärkeäksi, että negatiivisten asioiden 

esiintuomista vältetään viimeiseen saakka? Näin voi olettaa, koska hoitava yksikkö 

tekee päätökset hoitoihin, niiden jatkamiseen ja seurantaan liittyen. Esimerkiksi 

siirtyminen oireenmukaiseen hoitoon on potilaan kannalta merkittävä päätös.  

5.2. Luokittelutyö ja ennaltaehkäisy 

Noonan kehittäjät mainostavat sen mahdollistavan jopa pahojen oireiden ehkäiseminen: 

when the patients are using Noona they will have less symptoms, less severe symptoms 

(Accenture HealthTech). Vaikeiden oireiden ennaltaehkäisyn lupaus varmasti motivoi 

potilaita Noonan käyttöön. Lisäksi toin aiemmin esille, kuinka sähköisellä 

oireraportoinnilla on todettu olevan elinikää pidentävä vaikutus. Mitä 

ennaltaehkäiseminen tarkoittaa potilaan työn näkökulmasta? Haastattelemani lääkäri 

kokee Noonan kartoittavan oireita monipuolisesti:  

Ja tulis niinku [1.0] pareminkin niinku bongattua niitä, vaikka hoidon haittoja, kun se 

on niin tavallaa rakenteellisesti laadittu. Et se voilla olla, et jossakin vastaanotolla 

potilas ei muista tai lääkäri ei hoksaa kysyä niin systemaattisesti niistä haitoista ja 

voinnista, niin sit se, kun se on niin tavallaan, sillä tavalla hyvin laadittu, ja 

monipuolisesti, niin siinä tulee kaikki osa-alueet kartotettua. Siinä mielessä se on niinku 

hyvä työkalu, hyödyttää sekä potilasta että lääkäriä ja muuta hoitavaa tahoa. (L1) 
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Noona auttaa potilasta tallentamalla kaikki koetut oireet pitkältä aikaväliltä ja lääkäriä 

kartoittamalla oireita systemaattisemmin ja monipuolisemmin, jolloin hoidon haitat 

tulee huomatuksi. Tulkitsen ilmaisun ”paremminkin” viittavan Noonan olevan 

nimenomaan lisätyökalu, joka voi helpottaa tai tukea lääkärin työtä, mutta päätökset 

hoidosta lääkäri tekee kuitenkin luottaen omaan harkintaansa. Syöpälääkärit Mattson ja 

Bärlund pohtivat artikkelissaan (Duodecim 2/2019), että tekoälyn ja erilaisten 

fysiologisten mittausten yhdistäminen potilaan tekemään oireidensa raportointiin voisi 

auttaa hoitojen vakavien haittojen ennustamisessa vieläkin aikaisemmin. Potilaan 

raportoinnilla päästään jo kiinni hankaliin sivuoireisiin, mutta teknologiaa lisäämällä 

ennaltaehkäisyä voitaisiin entisestään parantaa. Vaikuttaa siltä, että potilaan tekemän 

oirearvion lisäksi tarvitaan myös muulla tavoin mitattua tietoa ja tekoälyä.  

Kun potilaan oman voinnin raportointiin yhdistetään enemmän tekoälyä, saattavat 

hoitotulokset sen avulla edelleen parantua, jos taudin eteneminen tai hoidon vakava 

haita pystytään ennustamaan yhä varhaisemmin. (Duodecim 2/2019) 

Tekoälyn ja fysiologisten mittausten laajamittaista käyttöä vasta suunnitellaan. Ennen 

niiden käyttöönottoa ennaltaehkäisyyn pyritään potilaan raportoiman tiedon avulla. Eli 

potilaan tulee tehdä työtä, jotta ennaltaehkäisy on mahdollista.  

IL: Tuleekse [oirekysely] sillon alkuvaiheessa vai säännöllisin väliajoin? 

L2: Nimenomaan sillee ku sovitaan, yleensä voi olla alkukartotuskysely, esimerkiks just 

tää ensimmäinen hoito ja sitte just ennen seuraavaa hoitoo ja siinä pahimpien oireiden 

aikana yleensä pyydetään et, sillon ku tuntuu et oireet oli pahimmillaa niin täytä tää 

oirekyselykaavake siinä hetkessä, jotta me voidaa arvioida sitä seuraavaa hoitoo et 

pitääks sitä muuttaa tai vaik jotai tukilääkkeitä muuttaa. Että tavallaa siinä sit se kattaa 

hyvin erilaisii oireita tosi monipuolisesti ja sieltä voi sit valita suoraa et näitä ei ollu 

ollenkaa ja sit keskittyy niihin mitä sit on ollu ja antaa niille jonkinnäköstä arvosanaa.  

Potilasta pyydetään täyttämään oirekysely oireiden ollessa pahimmillaan, koska silloin 

saadaan parhaiten tietoa lääkkeiden vasteesta. Yleisimpiä sytostaattihoitojen oireita ovat 

pahoinvointi, hiusten lähtö ja väsymys, joiden lisäksi voi ilmetä limakalvo-oireita, 

ripulia, ummetusta, turvotusta, tunnottomuutta, lihaskipuja ja naisilla (tai kohdullisilla) 

esimerkiksi aikaistuneita vaihdevuosioireita (Kaikki syövästä – Syövän hoito – 

Sytostaatit eli solunsalpaajat). Hoidoilla voi olla vakavia myöhäisvaikutuksia, kuten 
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sydänvauriot, keuhkovauriot ja munuaisen vajaatoiminta, joita voi ilmaantua myös 

hoitojakson aikana (em.). Erityisesti tällaisiin haittoihin pyritään kiinnittämään 

huomiota. Oireiden pahimmalla hetkellä potilaan tulisi raportoida niitä Noonan kautta. 

Oirekirjo on hyvin laaja ja oireiden luokittelu Noonan antamassa kehikossa voi olla 

vaikeaa: Minulla tulee aina kohtaan "Muut oireet" useampia oireita, jotka eivät sovi 

muihin kohtiin. (Muutama sana sanottavana) 

Tiedon tuottamisen ja sen luokittelemisen lisäksi potilas tekee tunnetyötä ahdistuksen ja 

pelon kanssa, sekä fyysistä työtä tekemällä pakollisia toimintoja hoitojen väsyttämän 

ruumiinsa kanssa. Lisäksi puhelimen tai tietokoneen käyttö raportoinnissa voi olla 

raskasta edellä mainittujen oireiden ollessa päällä. Hoitojen alkaessa potilas ei 

välttämättä vielä tiedä, millaiset oireet ovat “normaaleja” reaktioita lääkkeisiin ja mistä 

tulisi olla huolissaan. Potilas ei ole tietoinen, mitkä oireista näkyvät 

hoitohenkilökunnalle, jolloin oireiden vakavuutta pitää arvioida itse.  

Esimerkiksi ensimmäis(t)en hoitojakso(je)n jälkeen voitaisiin käydä koetut oireet kohta 

kohdalta läpi potilaan ja hoitotiimin edustajan kesken, jolloin potilaan kokemus tulisi 

kuulluksi ja voitaisiin keskustella siitä, mitkä oireet ovat normaaleja ja mitä niiden 

helpottamiseksi voitaisiin tehdä. - - Hoitaja kertoi, että jos jokin "vakava oire" menee 

"rajan yli" (siis esim. kuume yli 38 asteen), merkintä näkyy myös hoitotiimille. 

(Muutama sana sanottavana) 

Noona on ohjelmoitu tunnistamaan vakavat oireet, mutta potilaan täytyy ensin tehdä 

arvio oireistaan ja osata syöttää ne sovellukseen oikein. Digikytketty potilas tekee 

luokittelutyötä raportoidessaan oireita Noonan avulla. Luokittelutyö on merkitysten 

välistä tasapainottelua (Bowker ja Star 1999). Esimerkiksi hengenahdistus voi olla 

keuhkosyövän, suolistosyövästä aiheutuneen anemian tai koivuallergian oire. Sen 

luokittelu johonkin näistä kolmesta vaihtoehdosta vaikuttaa tuleviin 

hoitotoimenpiteisiin. On myös oireita, joiden takia on lähdettävä heti hoitoyksikköön, 

oireesta riippuen joko terveysaseman tai sairaalan päivystykseen. Noonassa 

luokittelutyötä tekevät potilaat joutuvat päättämään minkä yläkategorian alle minkäkin 

oireen laittavat. Usein juuri allergiaan viittaavat oireet voivat aiheuttaa päänvaivaa.  



77 

 

Kun potilas ottaa itse yhteyttä hoitotiimiin lähettämällä viestin Noonalla, on vastassa 

oirekyselystä tuttu jäykkä rakenne – helpompaa olisi kertoa asiansa vain omin sanoin. 

(Muutama sana sanottavana) 

Noona antaa valmiit valikot erilaisille oireille, kuten syömisongelmat, pahoinvointi tai 

oksentelu, vatsa- ja suolisto-oireet, kipu, kuumeilu jne. Löysin omani kohdasta 

"hengitysteiden oireet" sekä "iho-oireet ja kutina". Jokaisesta oireesta täytetään oma 

kyselylomakkeensa, niitä ei voi yhdistää samaan. (Syövästä huolimatta -blogi) 

Joskus sovellus arvioi oireita väärin ja saattaa turhaa huolestuttaa potilaan. Oireiden 

luokittelua oppii sairastamisen jatkuessa, jolloin oppii myös suhteuttamaan oman 

olotilansa Noonan antamiin automaattiviesteihin. Se ei kuitenkaan auta ensimmäistä 

oirekyselyä täyttäessä.  

Suurin puute Noonassa on ehkä niissä taustamäärittelyissä joissa ohjelma välillä 

tulkitsee väärin potilaan syöttämien oiretietojen vakavuutta. Vaikka itse tietää ettei oire 

vaadi välitöntä apua, mieleen hiipii heti pieni epäilys kun Noona ilmoittaa että olisi 

ehkä syytä ottaa välittömästi yhteyttä päivystykseen. Minusta tuo toiminnallisuus ei 

Noonassa oikein toimi / kuulu sinne. Se lisää ehkä turhia sairaalassa käyntejä. 

Kiireellisissä asioissa jokainen potilas osaa soittaa tai lähteä päivystykseen.  

(Kriittinen kehittäjä) 

Potilas kokee Noonan automaattiviestien saattavan aiheuttaa ylimääräisiä 

sairaalakäyntejä, mikä on vastakohta sovellukselle asetetulle lupaukselle resurssien 

säästämisestä. Potilaiden kertomuksista tulee ilmi, että Noonan luokitukset ovat jäykkiä 

ja monesti omin sanoin kuvailu toisi oireet paremmin esille.  

Päivitin Noonaan aluksi oiretyyppisesti, mutta se alkoi jossain vaiheassa tuntumaan 

kankealta, jolloin päiväkirjatyyppinen kirjoittaminen oli joustavampaa. Oiretyyppisessä 

kirjaamisessa saisi olla useammassa paikassa vaihtoehtona "muu" ja / tai tilaa kertoa 

omin sanoin. (Suht toimiva juttu) 

Omin sanoin kuvaileminen ei “kesytä” sairasta kehoa tarpeeksi mitattavaksi, mikä on 

Noonan tarkoitus lääkeyritysten näkökulmasta. Jotta suurten potilasmäärien tiedoista 

saadaan hyötyä, täytyy oireita mitata samalla mittarilla. “Kankea” oirekysely jättää 

kuitenkin yksilölliset ja harvinaisemmat oireet piiloon, jolloin ennaltaehkäiseminen 
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saattaa olla hankalaa ja potilas ei tunne tulleensa kuulluksi. Ennaltaehkäisemisen lisäksi 

raportoinnilla yritetään motivoida potilaita omahoitoon:  

Digitaalisuus motivoi potilaita omahoitoon, kun sovellukset ovat helppokäyttöisiä ja 

mahdollistavat kommunikaation potilaan ja hoitotahon välillä. - - Digitaalisuuden 

kautta potilasyhteisöt voidaan integroida osaksi lääketieteellisen tiedon tuottajien 

maailmaa. (Sic! 2/2018)  

“Digitaalisuus” motivoi digikytkettyä potilasta hoitamaan itseään ja kesyttämään 

sairautensa sekä sairastavan kehonsa mitattavaksi. Vaikuttaa siltä, että uuden 

innovatiivisen teknologian käytöstä syövänhoidossa tulee tavoite itsessään potilaiden 

auttamisen tai hoidon kehittämisen sijaan.  

5.3. Tunnetyö: kohti rakentavaa yhteistoimintaa  

Strauss ym. (1982b) ovat jaotelleet tunnetyön seitsemään tyyppiin, joita ovat 

vuorovaikutus ja sosiaalisten normien mukainen toiminta, luottamuksen rakentaminen, 

maltin ja mielenrauhan säilyttäminen, biografinen työ, identiteettityö, 

kontekstisidonnaisesti toimiminen ja ongelmien korjaaminen. Hoitotyössä kaikki 

toimijat – lääkäri, sairaanhoitaja, potilas ja läheinen – tekevät tunnetyötä, mutta se on 

harvoin tunnistettua tai näkyvää (Strauss ym. 1982b). Nykyisessä potilaskeskeisyyteen 

ja yksilölliseen hoitoon tähtäävässä terveydenhuollossa tunnetyön merkitys saattaa 

korostua ”virallisena” osana hoitotyötä. Baim-Lancen ym. (2019) hyväksyminen ja 

vastustaminen yhteistoiminnassa kuvaavat myös tunnetyötä osana sairastamista ja 

hoitotyötä.  

Kun syöpä vie aivot narikkaan heti - on niin paljon mieltä askarruttavia asioita, että on 

vaikea keskittyä moneen asiaan, eikä päässä tuntunut pysyvän aina yksikään asia. (Suht 

toimiva juttu) 

Syöpä valtaa mielen ja potilaat tekevätkin paljon tunnetyötä sairastaessaan syöpää. 

Syöpä vaikuttaa ihmisen elämänkulkuun aiheuttamalla murtumia sosiaalisiin suhteisiin, 

merkityssysteemeihin ja identiteettiin. Murtumien käsittely vaatii 

uudelleenorientoitumista esimerkiksi biografisen työn ja identiteettityön avulla (Bury 

1982). Lääkärin biografinen työ on esimerkiksi potilaan elämäntapojen selvittämistä ja 

identiteettityötä tekee usein terapeutti keskustelemalla potilaan kanssa tämän huolista 
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(Strauss ym. 1982b). Osa potilaista on kokenut syöpähoitojen ja elämän syövän kanssa 

olevan pelkkää kärsimystä. Noona on joillain lisännyt ahdistusta, koska viestittely on 

jättänyt asioita epäselviksi selvittämisen sijaan.  

Usein potilaana koin jääväni ilman vastausta, tai vastaus oli niin epäselvä, että se lisäsi 

merkittävästi henkistä ahdistusta ja kertaantui uniongelmina, huolestuneisuutena ja 

itkuisuutena. (Pettynyt rintasyöpään sairastunut) 

Joidenkin potilaiden kokemukset ovat positiivisempia.  

Olen niin onnellisessa asemassa, että luonteeni on positiivinen sekä olen realisti. Olen 

niin monenlaista traumapohjaista tapaturmaa kohdannut, että osaan asennoitua näihin 

äkillisiin muutoksiin rauhallisesti, realistisesti sekä positiivisesti. (Fb-aktiivi 

tutkimuspotilas) 

Tunnetyö liittyy sairauden kanssa elämiseen hyvin monella tavalla. Yllä olevassa 

katkelmassa potilas kuvaa itseään positiiviseksi ja realistiksi, joka on aiempien 

vaikeuksien takia oppinut asennoitumaan rauhallisesti muutoksiin. Aiempi 

elämänkokemus auttaa nyt myös syövän kanssa elämisessä. Tällainen emotionaalinen 

työskentely on Straussin ym. (1982a) mukaan potilaan työtä, joka on usein 

hoitohenkilökunnan osaamisen ja pystymisen ulkopuolella. Hoitohenkilökunnan 

kohtaamisiin liittyy silti tunnetyötä:  

Viimeisellä kerralla kun sijaistava hoitaja istui jakkaralle eteeni ja kovaan ääneen 

tokaisi: -”Jutellaanpas tästä sun ahdistuksesta.” (Koska olin merkannut jälleen korkean 

numeron ahdistuksen kohdalle.) Se oli äärimmäisen häpäisevää ja nöyryyttävää, 

puhumattakaan tietosuojarikkomuksesta, koska henkilökohtaiset terveystiedot ovat 

salassapidettäviä. Kaikki huoneessa olivat tuijottivat minua. Tilanne oli hirveä, koska 

minut oli sidottu tippapulloon kiinni, enkä voinut vain poistua tilanteesta. Sen sijaan 

jouduin nieleskelemään itkuani kaikkien muiden katseiden alla. Onneksi hoitaja ei 

jatkanut aiheesta soperrettuani, etten halua keskustella aiheesta siellä. (Pettynyt 

rintasyöpään sairastunut) 

Katkelman tilanne liittyy vuorovaikutukseen potilaan ja hoitotyöntekijän välillä. 

Luottamuksen ja hyvän vuorovaikutustilanteen rakentaminen on oleellinen osa 

hoitohenkilökunnan tunnetyötä (Strauss ym. 1982b). Katkelman hoitaja epäonnistuu 
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luottamuksen rakentamisessa. Potilas ei halua jatkaa juttelemista, vaikka tarvitsisikin 

apua ahdistuksensa kanssa. Potilaan tunnetyö on hoitohenkilökunnan työn ulkopuolella, 

mutta hoitajan toiminnalla on merkitystä. Sairaanhoitajat ja lääkärit voivat 

toiminnallaan tukea potilaan tunnetyön tekemistä tai vaihtoehtoisesti vaikeuttaa sitä ja 

aiheuttaa lisää ahdistusta. Onnistunut tunnetyö vaikuttaa koko hoitoprosessiin ja 

yksikön ilmapiiriin positiivisesti, epäonnistunut taas negatiivisesti (Strauss ym. 1982b). 

Olivat hoitotilanteet kuinka ahdistavia tahansa, potilaalla ei ole mahdollisuutta 

kieltäytyä niistä, jos hän haluaa syöpäänsä hoidettavan.  

Yllä olevassa katkelmassa potilas asettuu rooliinsa hoidon vastaanottajana, koska kuvaa 

olevansa “sidottu tippapulloon kiinni”. Hän ei kuitenkaan ole passiivinen, vaan 

paikoillaan istumalla potilas myös varmistaa hoitonsa onnistumisen, eli Straussin ym. 

(1982a) mukaan tekee potilaan täydentävää työtä. Baim-Lancen ym. (2019) jaottelun 

mukaan tämä on potilaan rakentavaa yhteistuottamista. Vaikka potilas toimii 

täydentävästi ja rakentavasti, hän itse kokee tilanteen ahdistavana. Hoitaja haluaa tai on 

velvoitettu keskustelemaan potilaan kanssa hänen Noonan kautta raportoimastaan 

ahdistuksesta. Potilas ei halua keskustella muiden tilassa läsnä olevien kuullen, ja kokee 

hoitajan luoman tilanteen häpäisevänä ja nöyryyttävänä. Lisäksi potilas tunnistaa 

tilanteessa tapahtuneen tietosuojarikkomuksen hoitajan taholta, josta huomauttamisen 

voisi nähdä oikaisuna, eli potilaan työnä (Strauss ym. 1982a). Potilas ei kuitenkaan 

oikaisua tee. Katkelman tilanne tuo esille syöpäpotilaan rajalliset 

toimintamahdollisuudet: Potilas on velvoitettu pysymään aloillaan, vaikka kokee 

tilanteen erittäin epämukavaksi. Näin toimimalla hän mahdollistaa oman hoitonsa, eli 

tekee täydentävää työtä. Potilas on tehnyt työtä raportoimalla ja luokittelemalla 

oireitaan Noonan kautta ennen klinikalle tuloa. Merkittyään omia tuntemuksiaan potilas 

on saanut niiden pohjalta korkean ahdistuneisuuslukeman, mutta avun saamisen sijaan 

potilas joutuukin tekemään klinikalla tunnetyötä muun hoitoihin liittyvän toiminnan  

ohessa. Hän istuu paikoillaan ja yrittää hallita tunteitaan ja niihin liittyviä fyysisiä 

reaktioita esimerkiksi nieleskellen itkua.   

Baim-Lancen ym. (2019) tutkimuksessa HIV-klinikalla tapahtuvasta yhteistuottamisesta 

tuli esille potilaiden vastustavaa toimintaa heidän suhtautuessaan negatiivisesti 

hoitohenkilökuntaan pitkän odotteluajan takia. Aineistossani on hyvin vähän 

kertomuksia vastustavasta toiminnasta, joka olisi tapahtunut syöpäklinikalla tai 
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vastaanotolla, vaikka kertomuksissa tulee esille negatiivisia kokemuksia syöpähoidoista 

ylipäätään. Alla oleva esimerkki on yksi harvoista vastustamisen piirteistä, joita 

aineistostani löytyy.  

Silti [anonymisoitu sairaala] ei kukaan ole minulle maininnut Noonasta sanallakaan, 

vaikka olen lisäksi ääneen ihmetellyt monelle, miten vaikea on tietää mihin ottaa 

milloinkin yhteys. (Hyvin piilotettu salaisuus) 

Tulkitsen potilaan “ääneen ihmettelyn” vastustavana toimintana, jolla hän on pyrkinyt 

tuomaan esille kokemaansa epäkohtaa. Vastustaminen on toki aiheesta. Hänellä on ollut 

vaikeuksia saada yhteys hoitavaan sairaalaan, ja hän on jäänyt huoliensa kanssa yksin. 

Potilas ihmettelee, miksei yhteydenpidon helpottajana markkinoidusta Noonasta ole 

hänelle kerrottu. Eikö sovelluksen nimenomaan tulisi vastata tähän tarpeeseen? 

Turvallisuudentunnetta ylläpitävä Noona voidaankin nähdä tapana järjestää tunnetyötä 

hoitohenkilökunnan puolesta. Potilaan mielenrauhan säilyttäminen ja tiedon kerääminen 

liittyvät biografiseen työhön, eli tunnetyöhön (Strauss ym. 1982b), jota pyritään 

korvaamaan Noona-sovelluksella. Kyseisen potilaan digikytkeminen ei ole ollut 

mahdollista todennäköisesti siksi, että hän sairastaa paksusuolensyöpää. Tätä ei olla 

kuitenkaan kerrottu hoitoyksikössä potilaalle. Jos potilas ei saa Noonaa käyttöönsä, 

tekeekö hoitohenkilökunta tunnetyötä potilaan kanssa kasvotusten vastaanotolla?  

Baim-Lance ym. (2019) tutkimuksessa yhteistuottamisesta tuli esille kaksi aikatasoa: 

tämä hetki ja tulevaisuus. Vaikka olisi toiminut vastustavasti tässä hetkessä, voi potilas 

päättää toimia hyväksyvästi tulevaisuudessa, jotta hoitosuhde jatkuu. Vaikuttaa siltä, 

että syöpäpotilaalla on rajallisemmat mahdollisuudet esittää vastustusta. Syöpää 

sairastaessa tulevaisuuden pohdinta voi olla pelottavaa, ja potilaat keskittyvät 

mieluummin tähän hetkeen. Jotta syöpä voi joskus olla taakse jäänyttä elämää, on 

pystyttävä vastaanottamaan hoitoja ahdistuksesta huolimatta. Toinen 

yhteistuottamisessa esiin tullut ulottuvuus oli tila (Baim-Lance ym. 2019). HIV-klinikka 

toimii potilaille turvapaikkana, jota halutaan ylläpitää rakentavalla ja hyväksyvällä 

toiminnalla (Baim-Lance ym. 2019). Syöpäpotilaiden kertomuksissa syöpäklinikka ei 

aina näyttäydy turvapaikkana, vaan kaoottisena ja kiireisenä:  

Sytostaattitiputuksessa käyn [anonymisoitu yksikkö] kahden viikon välein, olen käynyt 

lukuisia kuukausia, mutta siellä minulla on joka kerta eri hoitaja, minkäänlaista 
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suhdetta keneenkään ei ole syntynyt. En edes tiedä kenenkään nimeä siellä. Lisäksi olen 

nähnyt, miten kiire heillä on paikalla olevien potilaiden kanssa, joten heitä en 

mielelläni häiritsisi. En usko, että he ehtivät keskittyä kotona olevan potilaan asioihin. 

Useimmiten siis jätän sivuoireet raportoimatta ja kysymykset kysymättä, ja kotona 

googlaan mahdolliset mieltäni askarruttavat asiat. (Hyvin piilotettu salaisuus) 

Kiireisellä hoitohenkilökunnalla ei ole aikaa paneutua potilaiden asioihin, jolloin 

varsinkin negatiivisten asioiden esiin tuominen voi olla hankalaa. Potilaat saattavat 

pelätä joutuvansa “hankalan potilaan” rooliin, millä voisi olla hoitoa heikentäviä 

vaikutuksia. Hyvä potilas asettuu potilaan rooliin rakentavana ja hyväksyvänä 

yhteistuottajana, hoidollisena kumppanina. Passiivisen hoidon kohteena olemisen sijaan 

uudenlainen potilaan rooli korostaa tasavertaista kumppanuutta.  

5.4. Potilaan uusi rooli: kumppani  

Digikytketyn syöpäpotilaan työstä suuri osa on tunnetyötä, joka jää muun työn ohella 

helposti piiloon. Myös hoitohenkilökunnan tekemä tunnetyö on usein epävirallista ja 

näkymätöntä (Strauss ym. 1982b). Noona on markkinoitu yhteydenpitoa helpottavana, 

turvallisuuden tunnetta lisäävänä ja hoitoa parantavana instrumenttina syöpähoidon 

yksikköihin, eli sen toivotaan tekevän myös tunnetyötä hoitohenkilökunnan puolesta. 

Hoitohenkilökunnan ja potilaan välisen vuorovaikutuksen onnistuminen on potilaan 

näkökulmasta tärkeää, koska epäonnistuneet vuorovaikutustilanteet lisäävät 

ahdistuneisuutta. Noonan oirekyselyiden avulla pyritään korvaamaan kasvokkaisen 

vuorovaikutuksen tilanteita. Haastattelemani lääkärit toivat esille tarpeen nähdä potilas 

kasvotusten tilanteissa, joissa on odotettavissa vaikeita sivuoireita. Myös sairaanhoitaja 

toi esille kasvokkaisen kohtaamisen tarpeen psyykkisen tuen tarvetta arvioidessaan.   

IL: Et kasvokkainen kohtaaminen on niiku- 

SH: Joo, se on niinku siinä paras. Ja et hoitaja tarjoo sitä apua, et aika harvoin se 

lähtee ihan suoraan sielt et potilas tulee sanomaan et mä tarviin, et kyl semmoset 

tuntosarvet tääl kasvaa et mä havaitsen et nyt näyttää siltä ja kuulostaa siltä et ois sen 

henkisen tuen tarve, ja siinäkin kohtaa potilas saattaa viel sanoo et ei, et ei hän tarvi 

sitä, nii jää miettimää sit ku nähää seuraavan kerran tai sit hän soittaa et kuule hän on 

miettinyt sitä että kyl hän tarviiki.  
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Usein hoitotyöntekijät luottavat kuvia tai koetuloksia enemmän intuitiiviseen ja 

aistinvaraiseen tietoon, minkä hankkiminen etäyhteyden välityksellä on hankalaa (Dyb 

ja Halford 2009, 242). Sairaanhoitajan mainitsemien ”tuntosarvien” käyttäminen on 

varmasti haastavampaa Noonan kautta tapahtuvassa kommunikaatiossa, koska 

vuorovaikutuksesta jää moni asia uupumaan. Samanlaisen huomion toi esille Nickelsen 

(2019) teknologiaa käyttävistä etähoitajista, joiden mukaan kliinistä katsetta on 

vaikeampi käyttää etäyhteyden välityksellä. Noonassa ei ole videopuhelun 

mahdollisuutta kuten Nickelsenin (2019) tutkimilla hoitajilla, vaan viestejä vaihdetaan 

tekstimuodossa tai numerolukemina. Sairaanhoitaja on esittänyt toiveen työpaikallaan 

näköyhteyden saamisesta potilaiden etäasiointiin:  

Mä luulen et ennemmin tämmönen sanotaa, whatsapp-yhteys et mä olisin yhteydes, et 

mä oon viestittäny ylemmälle tasolle, et semmonen palvelis mua viel enemmän, et mä 

näkisin sen potilaan.  

Rakentavan ja hyväksyvän yhteistuottamisen edellytyksenä on hyvä 

vuorovaikutussuhde hoitohenkilökunnan ja potilaan välillä. Sitä voi ylläpitää myös 

Noonan kautta, kuten joissain tapauksissa on tullut esille. Se vaatii tarpeeksi nopeita, 

ymmärrettäviä ja ystävällisiä vastauksia. Jos vastaukset ovat epäselviä tai tylyjä, ne 

voivat lisätä potilaan turvattomuudentunnetta. Kaikenlainen epätietoisuus liittyen oman 

sairauden hoitamiseen ja tiedonkulkuun vaikuttaa lisäävän potilaiden ahdistusta. 

Mielenkiintoinen havainto potilaiden kertomuksista liittyykin päättelyyn. Epävarmassa 

elämäntilanteessa selviytyminen ja oman toiminnan optimoiminen ja suhteuttaminen 

muiden toimintaan on haastavaa, ja se laittaa potilaat miettimään kaikkia mahdollisia 

toiminnan vaihtoehtoja. Potilaat päättelevät mitä seuraavaksi tapahtuu saamiensa 

tiedonmurusten perusteella ja pyrkivät toimimaan siten, että hoito tapahtuisi vastedeskin 

jouhevasti. Päättely ja sen perusteella tehdyt toimet ovat potilaan tekemää 

artikulaatiotyötä ja rakentavaa yhteistoimintaa.  

Sain kuulla, että [hoitoyksikköön] tulee uusi hematologian osasto, jonne minut 

siirretään, ja että siellä tulee olemaan vaihtuvat hematologit. Ymmärsin, että tähän 

loppuu tapani kirjoittaa sähköpostia hematologille samoin kuin soitot hematologin 

hoitajalle. (Noona syy pysyä hengissä)  



84 

 

Päättely liittyy potilaan esimerkissä vuorovaikutukseen hoitoyksikön henkilökunnan 

kanssa. Potilas ei käytä Noonaa, vaan on ollut yhteydessä soittamalla ja sähköpostin 

välityksellä. Uudelle osastolle siirtyminen muuttaa yhteydenpidon tapoja, joista ei 

kuitenkaan kerrota potilaalle, vaan hän päättelee itse näin tapahtuvan. Tällainen 

päättelytyö on todennäköisesti hoitohenkilökunnalle näkymätöntä työtä, mutta 

kuormittaa potilasta paljon jo valmiiksi epävarmassa tilanteessa.  

Toin aiemmin esille uuden digikytketyn potilaan roolin olevan sisällöntuottaja. 

Tiedonkeruu ja sen käyttäminen lääkekehityksessä tuo esille riippuvuussuhteen, joka ei 

ole pelkästään potilaan riippuvuutta hoitoyksikköön, vaan lääkeyritysten riippuvuutta 

potilaiden raportointiin. Potilaan rooli ei ole vain aktiivinen tai passiivinen, vaan 

keskinäistä riippuvuutta korostava suhde. Edellisessä analyysiluvussa tuli esille, että 

potilaat eivät ole tervetulleita syöpäinnovaatioareenalle ”likaisen” sairautensa kanssa. 

Digikytketty potilas, jonka Noonan käyttö onnistuu, on kuitenkin otettu mukaan 

syöpähoitojen kehittämiseen sairaudestaan raportoivana osapuolena, eräänlaisena 

kumppanina. Kuvaako kumppanuus myös hoitosuhdetta potilaan ja hoitavan tahon 

välillä? Suomen Syöpäpotilaat ry:n hallituksen jäsen Matti Järvinen pohtii 

blogikirjoituksessaan ”Prevention ydin on ennakoinnissa, osa 2/2”:  

Syövän hoito kehittyy askel askeleelta yksilöllisemmäksi. Sitä räätälöitäessä potilaan 

persoonan ja ominaispiirteiden merkitys kasvaa. On esitetty visioita siitä, miten 

potilaan rooli vahvistuu kumppanuudeksi ja tasavertaiseksi osapuoleksi 

hoitohenkilöstön kanssa. Omien kokemusteni perusteella siihen on vielä matkaa. 

Etenkin diagnoosin jälkeen ja ensimmäisten hoitojaksojen aikana useimmat meistä 

kokevat itsensä pelokkaiksi ja epävarmoiksi. Tieto taudista syö itsetuntoa. Vaatii 

melkoista rohkeutta esittää omia mielipiteitä ja kohdata vahva sairaalahierarkia ja sen 

asiantuntijavalta. 

Oma lukunsa on potilaan eteen nouseva kielimuuri. On suuri riski, että emme ymmärrä 

meille annettuja tärkeitäkään viestejä. Tuntuukin kohtuuttomalta, että voidakseen 

ymmärtää mitä itselle tapahtuu, on opittava uusi kieli ja sairaalaslangi. Tarvitsemme 

usein asioiden tulkintaa ja tukea ymmärrykselle. 

Ensimmäinen askel kohti kumppanuutta on kehittää avointa viestintää ja empaattista 

vuorovaikutusta henkilökunnan ja potilaan välillä. Se luo meissä potilaissa 
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turvallisuuden tunnetta ja luottavaa ilmapiiriä. Hoitajille tuo toki haasteita potilaiden 

erilaisuus persoonassa, taustassa, asenteessa sekä ymmärrys- ja toimintakyvyssä. 

Avoimeen vuorovaikutukseen 

Tunteet ohjaavat usein reaktioitamme. Onneksi hoitajien hyvä koulutus ja kouliintunut 

“silmä” auttavat oivaltamaan ja reagoimaan potilaan ”erikoisuuksiin”. Olisi hienoa, 

jos voisi varata hetken poliklinikalla hoitajan omalle vastaanotolle ja keskustella 

muistakin kuin lääketieteellisistä asioista. 

Kysyin omalta syöpähoitajaltani, miten hän suhtautuu potilaiden kirjoon. ”Kun 

toimimme heikoimpien potilaiden hyväksi parhaamme mukaan, kaikki muutkin hyötyvät 

– ja loppu hoituu dialogilla eli vuoropuhelulla”, hän vastasi. (Järvinen, 26.3.2020) 

Järvinen tuo esille potilaan tekemää tunnetyötä: vaatii rohkeutta kohdata sairaalan 

asiantuntijavalta ja työstää sairauden syömää itsetuntoa. Hän korostaa empaattisen 

vuorovaikutuksen merkitystä kumppanuuden rakentumisessa. Onnistunut hoitosuhde 

vaatii hoitohenkilökunnalta tunnetyön tekemistä, avointa ja empaattista dialogia. Hyvän 

vuorovaikutussuhteen rakentumisessa vaikuttaa hoitotyöntekijän harjaantuneen 

”silmän” (vrt. haastattelemani sairaanhoitajan ”tuntosarvet”) käyttö ja potilaiden 

yksilöllisyyden huomioiminen. Yksilöllisyys tarkoittaa Järvisen mukaan potilaan 

persoonan ja ominaispiirteiden huomioimista. Järvinen kokee potilaan jäävän usein 

vaille ymmärrettäviä selityksiä hoitohenkilökunnan puhuessa ”sairaalaslangia”. Lisäksi 

potilaiden epätasa-arvo tulisi tunnistaa, koska heikoimmassa asemassa olevien 

huomioon ottaminen voi parantaa kaikkien hoitoa.  

Tämä tulee esille myös omassa tutkimuksessani: Niiden huomioiminen, joiden 

sairastaminen ei sovi Noonan luokitteluihin, tuo esille sovelluksen ongelmia. 

Pahimmista ja harvinaisimmista oireista kärsivät saattavat kärsiä sovelluksen 

käyttämisestä lisää. Oikeiden potilaiden tunnistaminen, eli sopivien potilaiden 

digikytkeminen tapahtuu yleensä lääkärin arvion pohjalta. Vuorovaikutuksellinen 

kumppanuussuhde rakentuu kuitenkin enemmän sairaanhoitajaan kuin lääkäriin. Vaikka 

Noonan ja potilaan sähköisen oireraportoinnin avulla voidaan pyrkiä rakentamaan 

kumppanuussuhdetta, joka lupaa potilaalle aiempaa vahvempaa osallisuutta omassa 

hoidossaan, päätöksen ”soveltumisesta” Noonan käyttäjäksi ei tee aina potilas itse. 

Vaikeahoitoinen potilas voi jäädä Noonan tarjoaman kumppanuuden ulkopuolelle. 
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Vaikeahoitoiseksi ei välttämättä tee vain vaikeaoireinen syöpä. Vaikeahoitoinen potilas 

voi olla kovasta ahdistuksesta ja pelosta kärsivä potilas, joka tarvitsee tukea tunnetyönsä 

tekemiseen silloin, kun hoitohenkilökunnalla ei ole siihen aikaa tai mahdollisuutta. 

Digikytketyltä potilaalta odotetaan aktiivisuutta, valmiutta itsehoitoon ja ennen kaikkea 

kotona pärjäämistä vaikeiden ja hallitsemattomien oireiden kanssa.  

Tutkimukseni perusteella koen Noonan olevan pääosin väline fyysisten oireiden 

raportointiin, vaikka sen hyötyrepresentaatiot korostavat myös tunnetyön ulottuvuuksia. 

Syöpä-lehden artikkelin (3/2018) mukaan Noonan toiminnallisuuksia aiotaan kehittää 

edelleen ja HYKS Psykiatrian kanssa on rakennettu ”henkisen tuen moduulia”. Tällä 

hetkellä Noona tarjoaa näennäisen mahdollisuuden kertoa ahdistuksesta tai muusta 

”fyysisen” sairauden ulkopuolisesta asiasta tarjoamalla numeroluokittelun ahdistuksen 

arvioimiseksi. Potilaan ainoa mahdollisuus keskustella hoitohenkilökunnan kanssa 

saattaa olla muiden potilaiden ympäröimänä sytostaattitiputuksessa. Tai vaihtoehtoisesti 

vastaanotolla, jossa potilas tapaa joka kerta eri henkilön. Syöpäklinikan arjessa on 

keskeytyksiä ja väärinymmärryksiä, jolloin Noona saattaa olla vain yksi epäselvyyksiä 

aiheuttava tekijä lisää. Lääkäri kertoo, että klinikalla on pyrkimys luoda toimivampaa 

kulttuuria, jossa potilaalla olisi oma vastuutiimi. Tällöin Noona voisi olla paremmin 

avuksi.   

Periaatteessa potilaalle ei oo nimettyä tiettyä hoitavaa lääkäriä, et se olis hyvä et olis 

vähintääki jonkun tämmösen tiimin vastuulla. Et se, kun meillä resurssitilanne on 

hankala, on paljon osittaista työaikaa tekeviä lääkäreitä, tutkimusvapaita, muita 

tämmösiä, niin potilas voi vähän pomppia lääkäriltä toiselle. - - Niillä voi, hoitajillakin 

olla vähän vaikeuksia hahmottaa että no kenelle, jos joutuu lääkäriä konsultoida jonkun 

potilaan asiasta Noonan kautta, nii et kenelle tää oikeestaan kuuluu-. On pyritty 

luomaan sellasta kulttuuria et potilas kuuluis johonki tiimiin, ois vastaanoton hoitaja, 

on kans oma vastuuhoitaja siellä niinku, lääkehoitopoliklinikalla, siellä missä hoito 

suunnitellaan ja sitten on yleensä niinku kaks lääkäriä, et erikoislääkäri ja erikoistuva 

lääkäri tavallaa, ois osa sitä tiimiä joka potilaasta vastaa. Et ois helppo Noonan kautta, 

et jos potilaan nähny erikoislääkäri ei oo tavotettavissa nii voi laittaa sille 

erikoistuvalle lääkärille konsultaation, tän tyyppistä. Mut meil ei oo vielä tällästä 

järjestelmää, nii sit seki voi olla ongelma. 
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Tulkitsen kumppanuuden olevan osa potilaskeskeisen terveydenhuollon ideaalia, jonka 

tarkoituksena on ollut muuttaa potilas-lääkärisuhdetta tasavertaisemmaksi. 

Professiososiologinen tutkimus osoittaa, että lääketieteen ammattilaisten 

itsehallinnollinen asema on alkanut horjua (Olakivi 2017). Asiantuntijatiedon valta-

asema on heikentynyt kansalaisten parantuneen tiedonsaannin myötä ja professioita on 

alettu valvomaan uudenlaisen julkishallinnon mittareilla. Lisäksi yhteiskunta on 

demokratisoitunut myös muilla alueilla, mikä on lisännyt painetta potilaskeskeisyyteen 

terveydenhuollossa (Olakivi 2017; Wrede ym. 2017). Per Måseide (1991) on esittänyt, 

että lääkärin kliininen työ kuitenkin edellyttää kontrollia suhteessa potilaaseen. Lääkäri 

on aina vastuussa potilaan hoidosta ja hoitopäätöksistä, joten valta-aseman 

häivyttämisellä voi olla hoitoa heikentäviä vaikutuksia. Toisaalta potilaan mukaan 

ottaminen hoitopäätösten tekemiseen siirtää vastuuta potilaalle, mikä voi olla hyödyksi 

lääkärille vaikeasti ennakoitavien hoitoprosessien hallinnassa. (Måseide 1991.)  

Koen, että hoitojärjestelmä ei ole vielä täysin valmis rakentamaan hoitosuhdetta ja 

siihen liittyvää kumppanuutta Noonan välityksellä. Noonan käyttöön pakottaa tai 

motivoi lähinnä sairaalan kiireinen arki ja riittämättömät henkilöresurssit, joihin 

Noonan on luvattu tuovan apua. Hoitojärjestelmän tavoitteena on kuitenkin hoitaa 

potilaita mahdollisimman hyvin, minkä vuoksi työntekijät pyrkivät omaksumaan uusia 

tapoja ja työkaluja osaksi työtään. Kun niiden käyttö ei onnistu suunnitellusti, aiheuttaa 

se pettymystä potilaissa. Kumppanuuden rakentamisen epäonnistuessa potilaan ainoaksi 

vaihtoehdoksi jää lopettaa Noonan käyttö kokonaan:  

He aikoivat jatkossa korvata lääkärikäyntejä Noonan oirekyselyillä. Tämä olisi 

tarkoittanut sitä, että jatkossa potilaat eivät voi enää kysyä lääkäreiltä itse mitään, vaan 

täyttävät oirekyselyn ja sitten pohtivat vastaako kukaan koskaan mitään. Totesin, että 

mikäli minulla ei ole Noonaa käytössä, tulevia lääkärikäyntejäni ei silloin korvata 

oirekyselyllä, ja “luettu” kuittauksella. Otin omista Noona-tiedoista sisältö-exportin 

itselleni ja sen jälkeen pyysin käyttäjätunnukseni ja tietojeni poistoa järjestelmästä. 

Pyyntööni vastattiin sähköpostilla vasta 4-5 kuukauden kuluttua, jossa ilmoitettiin 

tietojen poistosta. Olin varma päätöksestäni Noonan käytön lopettamisesta, enkä ole 

katunut päätöstäni. (Pettynyt rintasyöpään sairastunut)  
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6. Johtopäätökset 

6.1. Noona rajaobjektina: mitä tapahtui   

Potilaan digitaalinen oireraportointi on syöpäinnovaatioareenan toimijoiden ja heidän 

sosiaalisten maailmoidensa yhteinen rajaobjekti, jolle on muodostettu eri tavoitteille 

sopivia käännöksiä, eli representaatioita. Representaatiot korostavat erilaisia asioita ja 

asettuvat toisinaan toisiaan vastaan. Monipuolisella hyötyjen representoinnilla yritys on 

onnistunut tuottamaan suuria voittoja, vaikka hyödyt eivät toteudu luvatusti kaikille 

potilaille tai hoitotyöntekijöille. Sovellus on irtautunut aiemmasta kontekstistaan, ja 

muuttunut suomalaisen julkisen sairaalan ja pienen start up -yrityksen yhteisestä 

kehittämisprojektista miljoonien arvoiseksi tuotteeksi kansainvälisille 

lääkemarkkinoille. Terveydenhuollon piirissä sovelluksen menestystä seurataan ihaillen 

ja toivotaan lisää samanlaista yhteistyötä. Syöpäinnovaatioareenalle syöpähoitojen 

kehittämiseen pääsevät mukaan sellaiset toimijat, jotka ovat sitoutuneet tekemään 

tutkimusta, kehittämään teknologiaa tai rahoittamaan areenan toimintaa.  

Noonan kehittänyt yritys menetti yhden asiakkaansa, kun Noonan käyttö loppui 

henkilökunnan vastustuksen ja taloudellisen tilanteen takia eräässä suomalaisessa 

sairaalassa. Yhdysvaltojen lääkemarkkinoihin verrattuna yksi suomalainen sairaala ei 

tosin paljoa pääomaa tuota, minkä vuoksi asiakkuuden päättyminen ei todennäköisesti 

ole yrityksen näkökulmasta vakavaa. Julkinen sairaala on kuitenkin ottanut riskejä 

lähtiessään mukaan innovaation kehittämiseen ja antanut asiantuntijapääomansa 

yrityksen käyttöön. Yrityksen edustajat myöntävät Noona-sovelluksen ja Noona 

Healthcare -yrityksen olevan tulosta pilottisairaalan kanssa tehdystä yhteistyöstä, mutta 

kutsuvat sairaalaa maksavaksi asiakkaaksi viitaten suhteen olevan kaupallinen 

kumppanuus. Tutkimukseni perusteella koen, että tiedonkeruun tapahtuessa julkisella 

sektorilla ja julkisen sektorin työntekijöiden osallistuessa sen keräämiseen, myös 

kerätyn tiedon tulisi olla julkisen sektorin omistamaa. Sairaala nimittäin kantaa vastuun 

potilaiden hoidosta ja siten myös epäonnistuneesta Noona-yhteydenpidosta. 

Sovelluksen toimimattomuus voi lisätä potilaiden turhautumista hoitohenkilökuntaan ja 

pitkä viestiketju antaa monta mahdollisuutta väärinymmärryksille. Noona saattaa 

muuttaa käsityksiä siitä, millaista yhteydenpito potilaan ja hoitoyksikön välillä oli 

aiemmin.  
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Noonan representointi pelkästään yhteydenpitoa helpottavana välineenä aiheuttaa 

ongelmia. Jos potilaat raportoisivat oireitaan tietoisesti vain tutkimuksellisiin 

tarkoituksiin ja kokisivat hyötyvänsä osallistumisesta syöpähoidon kehittämiseen, voisi 

sovelluksen käyttö olla sujuvampaa. Silloin siihen ei liittyisi yhtä paljon odotuksia 

hoitoyksikköä ja sen henkilökuntaa kohtaan. Pelkkä tiedon kerääminen tuskin motivoisi 

potilaita käyttämään Noonaa, minkä vuoksi sen ensisijaisen tavoitteen lisäksi on 

kehitetty välineellisiä tavoitteita, kuten yhteydenpidon helpottaminen, ajan säästäminen 

ja hoitotyön organisoinnin helpottaminen. Nämä tavoitteet liittyvät sairaanhoitajan ja 

lääkärin työhön. Lääkäriä motivoi Noonan käyttöön nimenomaan tiedonkeruun 

mahdollisuudet yliopistollisissa tutkimuksissa, eli lääkärin näkökulmasta tehokkaan 

tiedonkeruun representaatio toimii. Tiedonkeruun työkalun sijaan se näyttäytyy 

kuitenkin lääkäreille hoitotyössä ensisijaisesti yhteydenpidon työkaluna, joka ei toimi 

niin hyvin kuin sen pitäisi. 

Sovelluksen representointi sairaanhoitajan työkaluksi onkin hyödyttänyt lääkäreitä, 

koska se on tarkoittanut hoitajan olevan vastuussa käyttöönotosta ja ongelmien 

korjaamisesta. Vaikka sairaanhoitaja pitää artikulaatiotyönsä kautta monia sairaalan 

prosesseja käynnissä, hänen työnsä nähdään lääkärin työtä vähempiarvoisena. Syövän 

sairastamisen vuorovaikutuksellinen yhteistuottaminen ei ole samassa asemassa 

fyysisen sairauden hoitamisen kanssa. Noonan on toivottu tekevän joitain 

artikulaatiotyön tehtäviä sairaanhoitajan puolesta, kuten potilaiden asettaminen 

tärkeysjärjestykseen. Tutkimukseni perusteella sairaanhoitajan hyödyt vaikuttavat 

vähäisiltä ja Noona aiheuttaa lisää artikulaatiotyötä valmiiksi kiireiseen työpäivään. 

Sairaanhoitaja potilaan ensisijaisena yhteyshenkilönä joutuu myös ottamaan vastuun 

epäonnistuneista Noona-yhteydenotoista. Hoitajan näyttäytyminen ”muurina” syö 

potilaan luottamusta sairaanhoitajiin, jotka joutuvat toimimaan viestinviejinä potilaiden 

ja kiireisten lääkärien välillä. Sairaanhoitajan pyrkimyksenä on rakentaa 

vuorovaikutussuhdetta potilaan kanssa ja tehdä siihen liittyvää artikulaatiotyötä. 

Valmius käyttää työkalua liittyy tähän tarpeeseen.  

Potilaat osallistuvat tiedonkeruuseen kertomalla usein traumaattisesta sairaudestaan ja 

siihen liittyvistä kokemuksistaan. Noonan avulla syöpää sairastavien ihmisten kärsimys 

muuttuu kaupallisesti hyödynnettäväksi tuotteeksi lääketeollisuuden tarpeisiin. 

Digipotilaiden kokemustalous (Lupton 2014), jota myös Noona edustaa, piirtää 
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huolestuttavaa kuvaa maailmasta, jossa kaikki voidaan tuotteistaa. Noonan avulla 

julkisen sektorin varoin kerätystä tiedosta tehdään yksityistä yritystoimintaa. Viime 

aikoina yleistyneet perimätestaukset ovat nostaneet julkiseen keskusteluun 

henkilökohtaisen tiedon omistajuuden ja henkilösuojan (ks. esim. Lääketieteellinen 

tiedekunta, uutinen 19.12.2018). Ihmiset luovuttavat tietoa itsestään sylkinäytteen 

muodossa kaupallisille yrityksille tietämättä tarkasti, mihin sitä käytetään. Terveysdatan 

merkitys kasvaa kansanterveyden edistämisessä yksilöllistyneen terveydenhuollon ja 

elintapavalistuksen myötä. Sen vuoksi on mielestäni tärkeää pohtia sairauteen liittyvän 

henkilökohtaisen tiedon omistajuutta ja käyttöä kaupallisena tuotteena.  

Tutkimukseni tuo esille sitä, miten yksilöllistynyttä lääketiedettä toteutetaan 

käytännössä. Postmodernia potilasta tulisi hoitaa huomioiden hänen yksilöllinen 

kehonsa sekä hänen persoonansa, kokemuksensa ja elämäntarinansa. Yksilöllistyneen 

lääketieteen kohteena vaikuttaa kuitenkin edelleen olevan fysiologinen keho. 

Tutkimukseni kontekstissa potilaan psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet ovat sivuhuomioita, 

joihin hoitojärjestelmä ei vallitsevassa resurssitilanteessa pysty reagoimaan riittävästi.  

6.2. Noona yhteistuotannon välineenä ja työnjakojen uudelleenmäärittäjänä  

Tarkasteluni on jäljittänyt Noonan merkitystä suomalaisen syövänhoidon kontekstissa. 

Olen myös tarkastellut potilaan tekemää työtä ja työn uudelleenjakoja. Raportointityön 

lisäksi potilas tekee tunnetyötä ja pyrkii toimimaan rakentavana hoidollisen 

yhteistuottamisen kumppanina. Tutkimukseni on vastannut asettamiini kysymyksiin, 

mutta herättänyt myös uusia. Miksei Noona onnistunut tuottamaan lupaamiaan hyötyjä 

kaikille potilaille, sairaanhoitajille ja lääkäreille?  

Strauss ym. (1997) esittävät sairaalassa tehdyn artikulaatiotyön olevan erityisen 

ammattikuntakohtaista verrattuna muihin aloihin. Artikulaatiotyö voidaan jakaa 

kolmelle tasolle: ensimmäisellä tasolla on kokonaiskuvan hallitseminen, toisella on 

prosessin osien organisointi ja valvominen, ja kolmannella yksittäisten työtehtävien 

tekeminen. Ensimmäisellä tasolla on lääkäri, jolle kuuluu vastuu sairauden ja sen 

hoidon kokonaiskuvasta. Lääkärin kuuluu tietää mitä pitää tehdä ja milloin. Toisella 

tasolla on ylihoitaja tai muu vastuussa oleva henkilö, jonka tehtävänä on organisoida 

toiminta siten, että lääkärin pyytämät toimet toteutuvat. Kolmannella tasolla on 

työtehtäviä toteuttavat henkilöt. Joskus ylemmällä tasolla toimivat henkilöt voivat tehdä 
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myös alemman tason tehtäviä; esimerkiksi juuri uuden teknologian käyttöönotto 

sekoittaa työnjakoja helposti. (Strauss ym. 1997, 155–7.)  

Noonan monet representaatiot pyrkivät kääntämään sen hyödylliseksi kaikille 

sairaalassa toimiville, mutta toimijoiden työtehtävät eroavat toisistaan suuresti. 

Tutkimuksessani Noonan pääkäyttäjänä toiminut sairaanhoitaja oli artikulaatiotyön 

toisella tasolla suunnitellessaan ja organisoidessaan Noonan käyttöä. Muuten 

sairaanhoitajat hoitavat usein kolmannen tason ja lääkärit ensimmäisen tason tehtäviä. 

Potilas käyttää Noonaa raportointiin, sairaanhoitaja yhteydenpitoon potilaan kanssa, 

Noona-vastuuhoitaja on vastuussa tiedonkulun suunnittelusta ja ongelmien 

hoitamisesta, erikoistuva lääkäri ja onkologi antavat konsultaatioita Noonan kautta 

sairaanhoitajalle tai lähettävät viestin suoraan potilaalle. Kehittämisvaiheessa myös 

ylilääkäri on ollut mukana ja käyttänyt Noonaa. Tutkimukseni tuo esille Noonan käytön 

sekoittavan totuttuja artikulaatiotyön jakoja. Lääkärit ajattelevat sen olevan 

sairaanhoitajan työkalu, sairaanhoitaja toivoisi lääkäreiltä suurempaa panosta – eli 

kokonaiskuvan hallintaa – ja potilaat pohtivat mitä varten tietoja tulee raportoida, jos 

kukaan ei ole niistä kiinnostunut. Tarkasteluni osoittaa, että Noonaan liittyvä työnjako 

ei ole selvää eri toimijoille. Erityisesti lääkärin ja sairaanhoitajan välinen työnjako on 

epäselvä, joka liittynee siihen, että vaikka sairaanhoitaja on potilaan ensisijainen Noona-

kontakti, hän ei voi vastata kaikkiin potilaiden lähettämiin kysymyksiin. 

Haastattelemani sairaanhoitaja tuo esille, että sairaalan sisäisen kehittämisprosessin 

myötä syntynyt viestittelyjärjestelmä toimii Noonaa paremmin työntekijöiden välisessä 

kommunikoinnissa ja potilaiden puhelimitse tuleviin yhteydenottoihin hoitajat pystyvät 

vastaamaan saman päivän aikana.  

Strauss ym. (1997, 67–8) huomauttavat, että vaikka teknologia ja koneet muuttavatkin 

niiden parissa tehtäviä työtehtäviä nopeasti, työn muodot eivät itsessään muutu yhtä 

nopeasti. Noona on muuttanut potilaan raportoinnin digitaaliseksi, mutta se ei tarkoita 

sitä, etteikö potilas olisi raportoinut ennenkin ja raportoisi vastedes voinnistaan myös 

ilman Noonaa. Noona tekee potilaan raportoimasta tiedosta taloudellisesti 

arvokkaampaa kuin ennen, mutta hoitotyöntekijät luottavat edelleen omaan 

ammattilaisharkintaansa tai ”tuntosarviinsa” ja haluavat raportoidun tiedon lisäksi 

arvioida potilaan tilanteen kasvotusten. Noonalle ulkoistettu tunnetyö aiheuttaa 
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ongelmia, joiden ratkominen voi olla vieläkin vaikeampaa, kuin vastaanotolla 

tapahtuvien väärinymmärrysten oikaiseminen.  

Vaikka rajaobjekti asettaa toiminnalle yhteisen päämäärän, on maailmojen 

yhteistoiminta altis katkoksille, väärinymmärryksille ja ylipuhumisille. Kuten Strauss 

ym. (1997) esittävät, juuri terveyden parissa tehtävään työhön liittyy paljon 

ennakoimattomia tapahtumia. Terveystyö järjestyy suhteessa sairauden etenemiseen ja 

kiinnittyy ihmistoimijoiden omiin elämänkulkuihin (Strauss ym. 1997). Terveystyön 

kliinisten toimenpiteiden tekeminen mahdollistuu artikulaatiotyön lisäksi myös 

onnistuneen tunnetyön avulla, minkä takia hoitohenkilökunnan tunnetyön näkyväksi 

tekeminen on tärkeää (Strauss ym. 1982b). Lisäksi terveystyön käytänteet rakentuvat 

paikallisesti, jolloin teknologisen uudistuksen onnistuminen on kontekstisidonnaista 

(Greenhalgh ym. 2009). Noonan avulla halutaan häivyttää etäisyyksiä ja mahdollistaa 

syöpäpotilaan sairastaminen kotona. Hoitotyö on kuitenkin usein erittäin kiinnittynyttä 

tiettyyn paikkaan ja siinä vaikuttaviin toimijoihin (Dyb ja Halford 2009).  

Noona pyrkii yksinkertaistamaan ja kesyttämään syövän aiheuttamia yllättäviä ja 

hallitsemattomia tapahtumia tarjoamalla työkalun niiden kertomiseen, luokitteluun ja 

tallentamiseen. Syöpä voi kuitenkin ”potkaista takaisin” (Honkasalo 2014, 219) 

aiheuttamalla vaikeita fyysisiä oireita, mutta myös psyykkisiä oireita, jolloin Noona 

tarjoama luokittelu ei auta. Syöpäinnovaatioareenan syntytarinassa kerrottiin Noonan 

kehittyneen tarpeesta tarjota yhteydenpidon kanava potilaille, jotka olivat kokeneet 

jäävänsä yksin syöpähoitojen aikana. Tämän tarinan mukaan Noona tarjoaa kanavan 

kertoa voinnistaan, mutta tarkasteluni on osoittanut, että se ei vielä riitä. Kärsimyksestä 

kertomista tulisi seurata interventio: pääsy hoitoon ja avun saaminen. Potilaat toivovat 

apua myös sairastamisen kokemuksellisen ulottuvuuden käsittelyyn. Monen potilaan 

toiveena vaikuttaakin olevan inhimillinen vuorovaikutus ja kohtaamisen tilanteet osana 

syöpähoidon järjestämistä, ja niitä ei voi korvata algoritmin lähettämillä 

automaatioviesteillä.  

Kuten toin edellä esille, potilaiden vastustavaa toimintaa ei aineistostani noussut 

juurikaan esille. Tulkitsen sen johtuvan siitä, että digikytketty syöpäpotilas tekee 

kaikkensa oman hoitonsa mahdollistamiseksi, mikä tarkoittaa asettumista potilaan 

rooliin rakentavana ja hyväksyvänä yhteistuottajana. Vaikeista oireista kärsivälle tai 

suurta ahdistusta kokevalle potilaalle Noona-välitteinen oireseurannan 
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yhteistuottaminen on vaikeaa. Yksi potilas kertoi lopettaneensa Noonan käytön, koska 

halusi turvata kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen mahdollisuutensa.  Mahdollisia 

seurauksia on vaikea arvioida, vaikka Noonan onkin väitetty tuottavan elinaikahyötyjä 

ja parantavan potilaiden elämänlaatua. Niille potilaille, jotka kokevat raportoinnin 

helpottavan omaa oloaan ja jotka tekisivät sitä muutenkin pitämällä päiväkirjaa, Noona 

voi tarjota helpon keinon tiedon tallentamiseen ja sen käyttämiseen. Potilaiden tulisi 

kuitenkin olla tietoisia siitä, mihin tiedot menevät, ketkä kaikki ne näkevät ja mihin niitä 

käytetään. Sairaalan rutiinityökaluksi ja yhteydenpidon välineeksi esitelty Noona ei 

välttämättä tuo potilaalle tai ammattilaisellekaan ensimmäisenä mieleen miljoonien 

potilaiden terveystietoja sisältävää tietokantaa, jonka tietoja myydään kaupallisiin 

lääketutkimuksiin.  

Potilaan oireraportoinnin kääntäminen digitaaliseksi ja kaupalliseksi tuotteeksi, 

Noonaksi, on irrottanut oireraportoinnin kontekstistaan ja tehnyt siitä jotain 

”enemmän”. Potilaasta huolta pitävän Sisar Noonan luvataan tekevän 

hoitohenkilökunnan puolesta tehtäviä, joita he eivät itse ehdi tekemään. 

Hoitojärjestelmän näkökulmasta Noona kuitenkin vaikuttaa olevan vain yksi työkalu 

lisää vaikeasti hallittavassa järjestelmässä.  

6.3. Markkinoiden valta terveydenhuollon järjestämisessä  

Noona on esimerkki terveystutkimuksen googlettumisesta, millä viitataan 

teknologiayritysten kasvavaan rooliin terveydenhuollon tutkimuksessa ja 

järjestämisessä (Sharon 2018). Suomessa terveydenhuolto on aiemmin mielletty valtion 

takaamaksi toiminnaksi, joka palvelee yhteistä hyvää ja josta vastaavat koulutetut 

ammattilaiset. Uudet julkisjohtamisen trendit, kuten tulosvastuullisuus ja 

markkinalogiikka ovat muuttaneet terveydenhuollon professioiden asemaa ja myös 

niiden suhdetta valtioon. Terveydenhuollossa on alkanut kilpailu asiakkaista yksityisillä 

markkinoilla ja valtion ammattilaisille takaama asema on heikentynyt. (Olakivi 2017.) 

Digikytkettyjen työntekijöiden voidaan katsoa palvelevan suoraan markkinatoimijoiden 

etua mahdollistaessaan tiedonkeruun potilailta Noonan kautta. Kehitys herättää 

kysymyksiä paitsi teknologioiden omistajuudesta myös yhteisestä hyvästä digitaalisen 

terveyden kontekstissa. Kuka yhteistä hyvää tuottaa ja kenen etua terveydenhuollon 

pitäisi ajaa?  
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Oikeuttamisen repertuaareja terveystutkimuksen googlettumisen kontekstissa 

tarkastellut Sharon (2018) esittää, että yksityisen sektorin taloudellisen hyödyn 

tavoittelua ja julkisen sektorin sosiaalisen hyödyn tavoittelua ei tulisi kehystää 

vastakkain toisiaan poissulkeviksi. Niin yksityiset kuin julkiset toimijat käyttävät usein 

monenlaisia oikeuttamisen tapoja perustellessaan digitaalisen terveyden hyötyjä. 

Sharonin (2018) ajatukset ovat huomionarvoisia johtopäätösteni kannalta, kun pohdin 

onko yrityksen taloudellisen hyödyn tavoittelu tiedonkeruun avulla tarpeen asettaa 

vastakkain potilaiden auttamisen kanssa. Yhteydenpidon helpottamisella pyritään 

osallistamaan potilas omaan hoitoonsa ja lisäämään hänen turvallisuudentunnettaan. 

Hoitoa tehostamalla ja työntekijöiden aikaa säästämällä yritetään parantaa hoitotuloksia 

ja vähentää työntekijöiden kuormitusta. Tutkimukseni aineistossa Noonan 

hyödyllisyyttä perustellaan kasvavien potilasmäärien aiheuttamalla resurssipulalla ja 

yritysyhteistyön nähdään olevan ketterän digisairaalan tarpeellista toimintaa.  

Syöpähoitojen kehittäminen on sidoksissa yritystoiminnan lisäksi myös 

valtionhallintoon, joka ohjaa rahoitusta ja asettaa päämääriä terveydenhuollon 

kehittämiseen. Tehokkuuden lisääminen, ennaltaehkäisy ja palveluiden tarpeen 

vähentäminen ovat valtion asettamia terveyspoliittisia tavoitteita, joita voidaan 

saavuttaa kehittämällä digitaalisia palveluja ja etähoitoa. (Valtioneuvoston julkaisuja 

2019:31.) Teknologiayritys on pyrkinyt tarjoamaan osaamistaan julkiselle sairaalalle 

käytännön sovelluksen muodossa edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kompleksinen hoitotyön todellisuus, monitoimijainen areena ja ennakoimaton sairaus 

hankaloittavat teknologisen välineen käytön onnistumista. Siitä huolimatta katson edellä 

esittämiini huomioihin vedoten, että ensisijaisesti potilaiden ja heitä hoitavien 

yksiköiden tulisi ”sisällöntuottajina” voida hyötyä syöpäpotilaiden tiedoista 

muodostetusta tietokannasta vieläkin enemmän. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että 

suomalaisten syöpäpotilaiden negatiiviset kokemukset eivät vaikuta Noona-sovelluksen 

voittokulkuun syöpäinnovaatioareenalla. Suurimman hyödyn keräävät lääkemarkkinat 

ja sovelluksen kehittänyt yritys, jotka lupaavat innovaatio- ja kehitystoiminnan lopulta 

auttavan myös potilaita. Syöpähoitojen kehittämisen ensisijaisena päämääränä tulee olla 

syöpää sairastavien ihmisten auttaminen, ja kumppani-roolin tarjoaminen 

syöpäpotilaalle täytyy perustua aitoon kiinnostukseen potilaan olotilaa ja vointia 

kohtaan.  
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Tarkastelemalla Noonan käytön rakentumista läheltä olen pyrkinyt tekemään näkyväksi 

Noonan onnistumisia ja epäonnistumisia. Niiden avulla vastaavia teknologioita ja 

terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja voidaan kehittää toimivammiksi ja 

terveydenhuoltoa sen ensisijaista käyttäjää, potilasta, paremmin palvelevaksi. Syöpä on 

fyysisen ulottuvuutensa lisäksi ihmisen tunteisiin, identiteettiin ja suhteisiin kiinnittyvä 

kokemus. Digitaalisen teleterveydenhuollon ja yksilöllistyneen lääketieteen tulee ottaa 

huomioon myös nämä asiat, jos potilasta halutaan aidosti hoitaa kokonaisuutena. Esitän, 

että syöpähoitojen tunnetyö on merkittävässä osassa hoitoprosessin onnistumista niin 

potilaan kuin hoitojärjestelmänkin näkökulmasta. Tunnetyön tunnustaminen, 

arvostaminen ja näkyväksi tekeminen sekä siihen resurssien kohdentaminen voisivat 

parantaa syöpähoitoja kokonaisvaltaisemmin kuin teknologinen instrumentti.  

6.4. Lopuksi  

Toivon tämän tutkimuksen tuovan lisätietoa siitä, millaisia asioita yhden teknologisen 

työkalun käyttöönottoon voi liittyä sairastamisen ja sairauden hoidon kontekstissa, ja 

miten nämä asiat linkittyvät laajempaan terveydenhuollon kehitykseen. Syöpähoitojen 

kontekstissa keskeinen valtasuhde rakentuu potilaan ja ammattilaisten välille. Tästä 

valtasuhteesta tietoisena olen pyrkinyt nostamaan esiin erityisesti potilaiden 

näkökulman. Kuten yhteistoiminnassa syövänhoidossa tai syöpäinnovaatioareenalla, 

myös tutkimuksessa on mahdollista puhua toisen suulla ja kääntää näkemyksiä omia 

tarkoitusperiä tukeviksi. Pyrkimykseni on ollut tuoda esille vaihtoehtoinen näkökulma 

terveysteknologioiden ongelmanratkaisija-representaatioiden ohelle, ja toivon tehneeni 

sen tutkittavieni alkuperäisiä ajatuksia kunnioittaen.  



96 

 

Lähteet 

Kirjallisuus  

Baim‐Lance, Abigail, Daniel Tietz, Hazel Lever, Madeleine Swart ja Bruce Agins. 

2019. ”Everyday and unavoidable coproduction: exploring patient participation 

in the delivery of healthcare services”. Sociology of Health & Illness 41(1): 128–

42. 

Black, Nick. 2013. ”Patient reported outcome measures could help transform 

healthcare”. BMJ 346. doi.org/10.1136/bmj.f167 

Bowker, Geoffrey C., ja Susan Leigh Star. 1999. Sorting things out : classification and 

its consequences. MIT Press cop. 

Bury, Michael. 1982. ”Chronic illness as biographical disruption”. Sociology of Health 

and Illness 4(2): 167–82. 

———. 1998. ”Postmodernity and health”. Teoksessa Modernity, medicine and health : 

medical sociology towards 2000, toim. Paul Higgs ja Graham Scambler. Taylor 

& Francis Group, 13–28. 

Callon, Michel. 1984. ”Some elements of a sociology of translation: domestication of 

the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay”. Sociological Review 32. 

Charmaz, Kathy, ja Dana Rosenfeld. 2010. ”Chronic Illness”. Teoksessa The new 

Blackwell companion to medical sociology, toim. William C. Cockerham. 

Wiley-Blackwell, 312–33. 

Coll-Planas, Gerard, ja Mariona Visa. 2016. ”The wounded blogger: analysis of 

narratives by women with breast cancer”. Sociology of Health and Illness 38(6): 

884–98. 

Corbin, Juliet, ja Anselm Strauss. 2008. Basics of Qualitative Research (3rd ed.): 

Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. London: SAGE 

Publications. 

Cukier, Kenneth, ja Viktor Mayer-Schoenberger. 2013. ”The Rise of Big Data”. 

Foreign Affairs 92(3): 28–40. 

Doka, Kenneth J. 2008. ”Disenfranchised grief in historical and cultural perspective.” 

Teoksessa Handbook of bereavement research and practice: Advances in theory 

and intervention, toim. Margaret S. Stroebe, Robert O. Hansson, Henk Schut, ja 

Wolfgang Stroebe. American Psychological Association, 223–40. 

Dyb, Kari, ja Susan Halford. 2009. ”Placing Globalizing Technologies: Telemedicine 

and the Making of Difference”. Sociology 42(2): 232–49. 

Eriksson, Päivi, ja Katri Koistinen. 2014. Monenlainen tapaustutkimus. Helsinki: 

Kuluttajatutkimuskeskus. 



97 

 

Frank, Arthur W. 1995/2013. The Wounded Storyteller: Body, Illness, and Ethics, 

Second Edition. University of Chicago Press. 

Gould, Jeremy. 2016. ”Refleksiivisyyden poluilla : Epistemologisesti radikaalin 

yhteiskuntatieteen puolustus”. Teoksessa Tutkija peilin edessä : Refleksiivisyys 

ja etnografinen tieto, toim. Jeremy Gould ja Katja Uusihakala. Gaudeamus, 9–

37. 

Greenhalgh, Trisha, Jane Hughes Humphrey, Fraser MacFarlane, ja Ceri Butler. 2009. 

”How Do You Modernize a Health Service? A Realist Evaluation of Whole-

Scale Transformation in London”. The Milbank Quarterly 87(2): 391–416. 

Henwood, Flis, ja Benjamin Marent. 2019. ”Understanding digital health: Productive 

tensions at the intersection of sociology of health and science and technology 

studies”. Sociology of Health & Illness 41: 1–15. 

Honkasalo, Marja-Liisa. 2008. Reikä sydämessä : sairaus pohjoiskarjalaisessa 

maisemassa. Vastapaino. 

———. 2014. ”Sydänsairaudet ja materian aktiivisuus”. Teoksessa Muokattu elämä, 

toim. Sari Irni, Mianna Meskus, ja Venla Oikkonen. Vastapaino, 194–232. 

Jauho, Mikko, ja Mianna Meskus. 2017. ”Tieteen- ja teknologiantutkimuksen 

näkökulma terveyteen”. Teoksessa Terveyssosiologian linjoja, toim. Sakari 

Karvonen, Laura Kestilä, ja Tomi Mäki-Opas. Gaudeamus, 125–40. 

Juhila, Kirsi. 2006. Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina : sosiaalityön yhteiskunnalliset 

tehtävät ja paikat. Vastapaino. 

Julkunen, Raija. 2004. ”Hyvinvointipalvelujen uusi politiikka”. Teoksessa 

Hyvinvointityön ammatit, toim. Lea Henriksson ja Sirpa Wrede. Gaudemus, 

168–86. 

Kangas, Ilka. 2003. ”Sairaan asiantuntijuus - tieto ja kokemus sairastamisen arjessa”. 

Teoksessa Sairas, potilas, omainen : Näkökulmia sairauden kokemiseen, toim. 

Marja-Liisa Honkasalo, Ilka Kangas, ja Ullamaija Seppälä. Helsinki: 

Suomalaisen kirjallisuuden seura, 73–95. 

Krawczyk, Marian, Richard Sawatzky, Kara Schick-Makaroff, Kelli Stajduhar, Joakim 

Öhlen, Sheryl Reimer-Kirkham, Esther Mercedes Laforest ja Robin Cohen. 

2019. ”Micro-Meso-Macro Practice Tensions in Using Patient-Reported 

Outcome and Experience Measures in Hospital Palliative Care”. Qualitative 

Health Research 29(4): 510–21. 

Kuula, Arja. 2006. Tutkimusetiikka : Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. 

Vastapaino. 

Laine, Markus, Jaakko Bamberg, ja Pekka Jokinen. 2007. Tapaustutkimuksen taito. 

Gaudeamus. 

Lupton, Deborah. 2013a. ”Quantifying the body: monitoring and measuring health in 

the age of mHealth technologies”. Critical Public Health 23(4): 393–403. 



98 

 

———. 2013b. ”The Digitally Engaged Patient: Self-Monitoring and Self-Care in the 

Digital Health Era”. Social Theory & Health; London 11(3): 256–70. 

———. 2014. ”The Commodification of Patient Opinion: The Digital Patient 

Experience Economy in the Age of Big Data”. Sociology of Health & Illness 

36(6): 856–69. 

Marres, Noortje. 2017. Digital sociology : the reinvention of social research. Polity. 

Matthies, Aila-Leena. 2017. ”Osallistumisen lupaus ja petos  hyvinvointipalveluissa”. 

Sosiologia 54(2): 149–65. 

Måseide, Per. 1991. ”Possibly abusive, often benign, and always necessary. On power 

and domination in medical practice”. Sociology of Health & Illness 13(4): 545–

61. 

Mäkelä, Markus, ja Markku Mäkijärvi. 2017. ”Teknologia mullistaa sairaalat ja 

lääkärintyön - otatko haasteen vastaan?” Duodecim 133(5): 435–36. 

Nelson, Eugene, Elena Eftimovska, Cristin Lind, Andreas Hager, John H Wasson ja 

Staffan Lindblad. 2015. ”Patient reported outcome measures in practice”. BMJ 

350. doi:10.1136/bmj.g7818.  

Nickelsen, Niels Christian Mossfeldt. 2019. ”The infrastructure of telecare: implications 

for nursing tasks and the nurse‐doctor relationship”. Sociology of Health & 

Illness 41(1): 67–80. 

Olakivi, Antero. 2017. ”Terveyden ammattilaiset. Professiososiologisia näkökulmia.” 

Teoksessa Terveyssosiologian linjoja, toim. Sakari Karvonen, Laura Kestilä, ja 

Tomi Mäki-Opas. Gaudeamus, 107–24. 

Oudshoorn, Nelly. 2011. Telecare technologies and the transformation of healthcare. 

Palgrave MacMillan. 

Parker-Oliver, Debra. 2000. ”The Social Construction of the “Dying Role” and the 

Hospice Drama”. OMEGA - Journal of Death and Dying 40(40): 495–512. 

Parsons, Talcott. 1951. The Social System. Glencoe IL: Free Press. 

Pitkäniemi, Janne ym., toim. 2018. Syöpä 2018. Tilastoraportti Suomen 

syöpätilanteesta. Helsinki 2020: Suomen Syöpäyhdistys. 

Pols, Jeanette. 2010. ”What patients care about”. Teoksessa Care in Practice: On 

Tinkering in Clinics, Homes and Farms, toim. Annemarie Mol, Ingunn Moser, 

ja Jeanette Pols. Transcript-Verlag, 171–94. 

Prior, Lindsay. 2003. Using Documents in Social Research. SAGE Publications. 

Rabinow, Paul, ja Nikolas Rose. 2006. ”Biopower today”. BioSocieties 1(2): 195–217. 

Salo, Ulla-Maija. 2015. ”Simsalabim, sisällönanalyysi ja koodaamisen haasteet”. 

Teoksessa Umpikujasta oivallukseen : Refleksiivisyys empiirisessä 



99 

 

tutkimuksessa, toim. Sanna Aaltonen ja Riitta Högbacka. Tampere University 

Press, 166–90. 

Sharon, Tamar. 2018. ”When digital health meets digital capitalism, how many 

common goods are at stake?” Big Data & Society July-December: 1–12. 

Soivio, Juha. 2003. ”Lääketieteellinen teknologia ja sydänsairauden kokemus”. 

Teoksessa Sairas, potilas, omainen : Näkökulmia sairauden kokemiseen, toim. 

Marja-Liisa Honkasalo, Ilka Kangas, ja Ullamaija Seppälä. Helsinki: 

Suomalaisen kirjallisuuden seura, 96–117. 

Stage, Carsten. 2017. Networked Cancer: Affect, Narrative and Measurement. Springer. 

Star, Susan Leigh, ja James R. Griesemer. 1989. ”Institutional Ecology, ’Translations’ 

and Boundary Objects: Amateurs and Professionals inBerkeley’s Museum of 

Vertebrate Zoology, 1907-39”. Social Studies of Science 19(3): 387–420. 

Strauss, Anselm, Shizuko Fagerhaugh, Barbara Suczek, ja Carolyn Wiener. 1982b. 

”Sentimental work in the technologized hospital”. Sociology of Health and 

Illness 4(3): 254–78. 

Strauss, Anselm, Shizuko Fagerhaugh, Barbara Suczek, ja Carolyn Wiener. 1982a. ”The 

work of hospitalized patients”. Social Science & Medicine 16(9): 977–86. 

———. 1997. Social Organization of Medical Work. Transaction Publishers. 

Tarkkala, Heta, Ilpo Helén, ja Karoliina Snell. 2019. ”From health to wealth: The future 

of personalized medicine in the making”. Futures 109(May). 

Thomas, Carol. 2013. ”Medical Sociology and Disability Theory”. Teoksessa New 

Directions in the Sociology of Chronic and Disabling Conditions, toim. Graham 

Scambler ja Sasha Scambler. Palgrave MacMillan, 37–56. 

Timmermans, Stefan, ja Iddo Tavory. 2012. ”Theory Construction in Qualitative 

Research: From Grounded Theory to Abductive Analysis”. Sociological Theory 

30(3): 167–86. 

Timonen, Virpi, Geraldine Foley, ja Catherine Conlon. 2018. ”Challenges When Using 

Grounded Theory: A Pragmatic Introduction to Doing GTResearch”. 

International Journal of Qualitative Methods 17: 1–10. 

Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31. ”Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 

10.12.2019: OSALLISTAVA JA OSAAVA SUOMI - sosiaalisesti, 

taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.” 

Vaskilampi, Tuula. 2010. ”Talcott Parsons ja sairaan rooli”. Teoksessa Yhteiskunta ja 

terveys : Klassisia teoreettisia näkökulmia, toim. Ulla Ashorn, Lea Henriksson, 

Juhani Lehto, ja Paula Nieminen. Gaudeamus, 61–78. 

Virtanen, Mikko J., ja Antti Silvast. 2020. ”Monipaikkainen kehystymistutkimus”. 

Sosiologia 57(2): 183–202. 



100 

 

Wallenburg, Iris, Julia Quartz, ja Roland Bal. 2019. ”Making Hospitals Governable: 

Performativity and Institutional Work in Ranking Practices”. Administration & 

Society 51(4): 637–63. 

Wrede, Sirpa, Antero Olakivi, Noora Fischer, ja Anton Sigfrids. 2017. Autonomia ja 

ammatillisuus käytännön lääkäreiden näkökulmasta. Helsinki: Suomen 

Lääkäriliitto. 

Aineistolähteet  

Accenture HealthTech Innovation Challenge 7.2.2017. Viitattu 15.6.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=W_5KHN8Fl6k&t=172s   

Anttonen, Minna, Mirjami Tranh Minh ja Juho Juutilainen. 2018. ”Potilaan ääni 

terveydenhuollon  digitalisoituessa”. Sic! Lääketietoa Fimeasta 2/2018: 17–18.  

Bärlund, Maarit ja Johanna Mattson. 2019. ”Syöpäpotilaan sähköiset 

seurantamenetelmät”. Duodecim 135(2): 109–110.  

”Co-founders’ story – My three reasons for working at Noona”, Pasi Heiskanen, 

blogikirjoitus. Noona-verkkosivu. Viitattu 15.6.2020 

http://www.noona.com/2020/03/pasi-heiskanen-about-working-at-global-patient-

outcomes-team/  

”Digilääkärit tulivat yliopistosairaalaan”. Lääkärilehti 9/2018: Vol 73: 546–548. 

Viitattu 15.6.2020 https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/digilaakarit-tulivat-

yliopistosairaalaan/  

”Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään – Noona mahdollistaa yksilöllisemmän 

tuen hoitojen aikana”. Mediuutiset, Kumppanisisältöä. Kaupallinen yhteistyö MSD. 

5.9.2016. Viitattu 15.6.2020. https://www.mediuutiset.fi/kumppanisisaltoa/msd/joka-

kolmas-suomalainen-sairastuu-syopaan-noona-mahdollistaa-yksilollisemman-tuen-

hoitojen-aikana/80a91bf6-5d80-35d0-86be-f6cdb5fdc1e2 

Koivusalo, Mira. 2018. Syöpäpotilaan sähköisen kommunikaatiosovelluksen 

käyttöönoton tukeminen VSSHP:ssa : rintasyöpäpotilaiden ja hoitohenkilöstön 

kokemukset sädehoitojaksolta. Turun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö.  

”Kuinka voit tänään?”. Syöpä, 3/2018: 6–7. 

https://view.24mags.com/mobilev/114721cb1866eb58ae3ad2bb842db1f3#/page=1  

Noona at Health 2.0 (Santa Clara). 24.10.2015. Viitattu 15.6.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=kO19DYkDG2s  

”Noona ei vielä tee kesää”, Syövästä huolimatta –blogi. Viitattu 15.6.2020 

https://syovastahuolimatta.blogi.net/blog/32/noona-ei-viela-tee-kesaa/  

https://www.youtube.com/watch?v=W_5KHN8Fl6k&t=172s
http://www.noona.com/2020/03/pasi-heiskanen-about-working-at-global-patient-outcomes-team/
http://www.noona.com/2020/03/pasi-heiskanen-about-working-at-global-patient-outcomes-team/
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/digilaakarit-tulivat-yliopistosairaalaan/
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/digilaakarit-tulivat-yliopistosairaalaan/
https://www.mediuutiset.fi/kumppanisisaltoa/msd/joka-kolmas-suomalainen-sairastuu-syopaan-noona-mahdollistaa-yksilollisemman-tuen-hoitojen-aikana/80a91bf6-5d80-35d0-86be-f6cdb5fdc1e2
https://www.mediuutiset.fi/kumppanisisaltoa/msd/joka-kolmas-suomalainen-sairastuu-syopaan-noona-mahdollistaa-yksilollisemman-tuen-hoitojen-aikana/80a91bf6-5d80-35d0-86be-f6cdb5fdc1e2
https://www.mediuutiset.fi/kumppanisisaltoa/msd/joka-kolmas-suomalainen-sairastuu-syopaan-noona-mahdollistaa-yksilollisemman-tuen-hoitojen-aikana/80a91bf6-5d80-35d0-86be-f6cdb5fdc1e2
https://view.24mags.com/mobilev/114721cb1866eb58ae3ad2bb842db1f3#/page=1
https://www.youtube.com/watch?v=kO19DYkDG2s
https://syovastahuolimatta.blogi.net/blog/32/noona-ei-viela-tee-kesaa/


101 

 

”Prevention ydin on ennakoinnissa, osa 2/2”. Matti Järvinen, blogikirjoitus, Suomen 

Syöpäpotilaat ry. Viitattu 15.6.2020 

https://www.syopapotilaat.fi/ajankohtaista/blogit/prevention-ydin-on-ennakoinnissa-

osa-2-2/   

SuomiAreena: ”Miksi Suomi menestyy? Innovaatiot luovat syövänhoidon 

tulevaisuuden”. 16.7.2019. Viitattu 15.6.2020 https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-

33001006007/miksi-suomi-menestyy-innovaatiot-luovat-syovanhoidon-tulevaisuuden-

1114333  

”Suomalaisten uusi aluevaltaus - Syöpäpotilaiden etäseurannan apuväline Noona 

otetaan käyttöön myös lääketutkimuksissa”. Mediuutiset 19.10.2018. Viitattu 

15.6.2020. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/suomalaisten-uusi-aluevaltaus-

syopapotilaiden-etaseurannan-apuvaline-noona-otetaan-kayttoon-myos-

laaketutkimuksissa/d46afe0c-aa50-4cd4-a0d5-59a7dbd4bcdb 

Muu media 

”Vaivattomasti yhteys syövänhoidon asiantuntijoihin”, Asiantuntijan blogi. 

Valinnanvapaus-blogi, Tays. 20.2.2017. Viitattu 15.6.2020 

https://valinnanvapaus.fi/cgblog/40/73/Vaivattomasti-yhteys-syoevaenhoidon-

asiantuntijoihin  

”Hyvästä hoidosta oikea hinta”. Kauppalehti 1.7.2015. Viitattu 15.6.2020 

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hyvasta-hoidosta-oikea-hinta/556efe5e-35a9-3618-

9fe5-162c96fbd474  

”Kuusivuotias Lotta, syöpäsairas Anneli ja hauras Pentti ovat kaikki kurjien 

tietojärjestelmien armoilla – Satoja miljoonia euroja maksanut ratkaisu otetaan 

käyttöön lauantaina”. Helsingin sanomat 9.11.2018. Viitattu 15.6.2020 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005893265.html  

”Mobiilipalvelu Noona osaksi potilaan syövän hoitoa”. Lapin sairaanhoitopiiri 

31.10.2017. Viitattu 15.6.2020 http://www.lshp.fi/fi-

FI/Mobiilipalvelu_Noona_osaksi_potilaan_syo(10052)  

”Mobiiliyhteys lääkäriin nopeuttaa syöpähoitoja Tampereella”. Mediuutiset 13.6.2018 

Viitattu 15.6.2020. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mobiiliyhteys-laakariin-

nopeuttaa-syopahoitoja-tampereella/1a0bb76d-8e5e-436a-8919-8cca2efc1cd7  

”Moni suomalainen uhkaa pudota digikelkasta: "Tällä hetkellä tuntuu siltä, että ihan 

kaikki muuttuu"”. Yle Uutiset 9.3.2020. Viitattu 15.6.2020 https://yle.fi/uutiset/3-

11242742 

https://www.syopapotilaat.fi/ajankohtaista/blogit/prevention-ydin-on-ennakoinnissa-osa-2-2/
https://www.syopapotilaat.fi/ajankohtaista/blogit/prevention-ydin-on-ennakoinnissa-osa-2-2/
https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-33001006007/miksi-suomi-menestyy-innovaatiot-luovat-syovanhoidon-tulevaisuuden-1114333
https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-33001006007/miksi-suomi-menestyy-innovaatiot-luovat-syovanhoidon-tulevaisuuden-1114333
https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-33001006007/miksi-suomi-menestyy-innovaatiot-luovat-syovanhoidon-tulevaisuuden-1114333
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/suomalaisten-uusi-aluevaltaus-syopapotilaiden-etaseurannan-apuvaline-noona-otetaan-kayttoon-myos-laaketutkimuksissa/d46afe0c-aa50-4cd4-a0d5-59a7dbd4bcdb
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/suomalaisten-uusi-aluevaltaus-syopapotilaiden-etaseurannan-apuvaline-noona-otetaan-kayttoon-myos-laaketutkimuksissa/d46afe0c-aa50-4cd4-a0d5-59a7dbd4bcdb
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/suomalaisten-uusi-aluevaltaus-syopapotilaiden-etaseurannan-apuvaline-noona-otetaan-kayttoon-myos-laaketutkimuksissa/d46afe0c-aa50-4cd4-a0d5-59a7dbd4bcdb
https://valinnanvapaus.fi/cgblog/40/73/Vaivattomasti-yhteys-syoevaenhoidon-asiantuntijoihin
https://valinnanvapaus.fi/cgblog/40/73/Vaivattomasti-yhteys-syoevaenhoidon-asiantuntijoihin
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hyvasta-hoidosta-oikea-hinta/556efe5e-35a9-3618-9fe5-162c96fbd474
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hyvasta-hoidosta-oikea-hinta/556efe5e-35a9-3618-9fe5-162c96fbd474
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005893265.html
http://www.lshp.fi/fi-FI/Mobiilipalvelu_Noona_osaksi_potilaan_syo(10052)
http://www.lshp.fi/fi-FI/Mobiilipalvelu_Noona_osaksi_potilaan_syo(10052)
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mobiiliyhteys-laakariin-nopeuttaa-syopahoitoja-tampereella/1a0bb76d-8e5e-436a-8919-8cca2efc1cd7
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mobiiliyhteys-laakariin-nopeuttaa-syopahoitoja-tampereella/1a0bb76d-8e5e-436a-8919-8cca2efc1cd7
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“Nämä suomalaiset yritykset kasvavat Piilaaksossa” Kauppalehti 24.2.2018 

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/nama-suomalaiset-yritykset-kasvavat-

piilaaksossa/3a51824d-1edd-39bc-abee-45134e3010d9  
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Release 12.10.2018. Viitattu 15.6.2020 https://www.varian.com/about-

varian/newsroom/press-releases/varian-expands-cancer-care-portfolio-noona-healthcare  

”Verkko on pullollaan geenitestien tarjoajia – mieti kuitenkin hetki ennen kuin sylkäiset 

purkkiin”. Lääketieteellinen tiedekunta – Ajankohtaista – Uutiset 19.12.2018 

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys/verkko-on-pullollaan-geenitestien-tarjoajia-

mieti-kuitenkin-hetki-ennen-kuin-sylkaiset-purkkiin 
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Viitattu 15.6.2020 https://www.kaikkisyovasta.fi/hoito-ja-kuntoutus/solunsalpaajat-eli-

sytostaatit/  
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https://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/varian+medical+systems+finland+oy/25900

961  

Noona Healthcare. Viitattu 15.6.2020 http://www.noona.com/  

Sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeet ja säädösvalmistelu – Yksilöllistetty lääketiede. 

Viitattu 15.6.2020 https://stm.fi/yksilollistetty-laaketiede  

Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuoja – Mikä on henkilötieto? Viitattu 15.6.2020 

https://tietosuoja.fi/lainsaadanto  

Varian. Viitattu 15.6.2020 https://www.varian.com/about-varian/about  
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Liitteet 

Liite 1: Kirjoituspyyntö: potilaat  

Kirjoituspyyntö Noonan käyttäjille  30.10.2019 

 

Käytätkö Noona-mobiilisovellusta yhteydenpidossa sinua hoitavan yksikön kanssa?  

Teen Helsingin yliopistossa sosiologian maisterintutkielmaa Noona-välitteisestä 

yhteydenpidosta syöpää sairastavien ja heitä hoitavien yksikköjen välillä. Työtä ohjaa 

professori Sirpa Wrede.  Etsin halukkaita kirjoittamaan kokemuksistaan Noonan 

käytöstä. Voit kirjoittaa vapaasti, ikään kuin tarinana. Voit vastata esimerkiksi näihin 

kysymyksiin tai kirjoittaa itse valitsemistasi teemoista:  

● Missä sairauden vaiheessa aloit käyttää Noonaa?  

● Millaiselta käyttö on tuntunut?  

● Kuinka usein käytät Noonaa? Millaisia asioita raportoit Noonan välityksellä?  

● Miten sinulle vastataan?  

● Käytätkö Noonan päiväkirja-osiota?  

● Onko sinulla Noonan ohella muita yhteydenpidon tapoja hoitoyksikköösi? 

● Jos olet lopettanut Noonan käytön, miksi ja miten se tapahtui?  

 

Voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Kokonaisia tekstejä ei julkaista 

missään vaiheessa. Lähettäessäsi tekstin annat suostumuksen tekstisi käyttöön 

tutkimusaineistona. Henkilöllisyytesi ei tule käymään ilmi tutkimusjulkaisuista. 

Tunnistetietojasi (nimi, sähköpostiosoite) ei myöskään säilytetä, vaan poistan ne 

kaikista teksteistä jo tallennusvaiheessa. Teksteistä luodut nimettömät tiedostot 

säilytetään Helsingin yliopiston palvelimella ja ne ovat vain tutkimuskäytössä. 

Tutkimuksen päätyttyä aineisto luovutetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, 

jossa niitä säilytetään tutkimuskäyttöä varten.  

 

Lähetä kirjoituksesi viestinä tai word-dokumenttina minulle osoitteeseen:  

inka.laisi@helsinki.fi Laita viestin otsikoksi “Noona”. Lähetäthän kirjoituksesi 

30.11.2019 mennessä.  

Voit myös lähettää kirjoituksesi postissa osoitteeseen:  

Noona-kirjoitukset 

c/o Professori Sirpa Wrede 

PL 18 / Sosiologian yksikkö 

00014 Helsingin yliopisto 

Sähköpostiosoitteeni kautta voit tiedustella myös muita asioita liittyen tutkimukseeni. 

Ystävällisin terveisin,  

Inka Laisi 

mailto:inka.laisi@helsinki.fi
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Liite 2: Haastattelurunko: lääkärit  

1. Taustatiedot 

a. ikä, valmistumisvuosi, erikoistuminen, työpaikka nyt, kuinka pitkään 

lääkärinä 

2. Millaista potilastyötä teet? (esim. kuinka monta potilasta päivässä, kuinka pitkiä 

potilaskohtaamisia) 

3. Oletko ollut mukana kehittämässä Noonaa? Oletko osallistunut koulutuksiin tai 

infotilaisuuksiin Noonasta? 

4. Käytätkö Noonaa tällä hetkellä työssäsi? Jos et, milloin olet käyttänyt sitä? 

a. oletko velvoitettu käyttämään Noonaa työssäsi?  

5. Millaisissa tilanteissa Noonaa käytetään?  

a. Miten muuten pidät yhteyttä potilaisiin? Miten potilaat saavat sinuun 

yhteyden? 

6. Millaisena näet Noonan roolin syövänhoidossa? Mikä sen pääasiallinen tehtävä 

on? 

a. Täyttääkö se tehtävänsä? 

7. Millaisia hyötyjä näet Noonan käytössä? Entä haittoja?  

a. erilaiset potilasryhmät, eri ikäiset potilaat tms 

b. helpottaako Noona työtäsi? esim. ajankäyttö, priorisointi 

c. esimerkkejä ongelmatilanteista?  

8. Noonan eri toiminnallisuudet ja niiden hyödyt/haitat/tarkoitus? (jos ei tullut jo 

esille) 

a. Noonan päiväkirjaosio? (Mikä funktio on tiedolla joka ei lähde 

hoitoyksikköön?) 

b. valokuvien linkitysmahdollisuus?  

c. oirekysely  

9. Kenen vastuulla on Noonan käyttöönotto? Kuka esittelee Noonan potilaalle? 

a. kuka hoitaa mahdolliset ongelmatilanteet? 

10. Digitalisoituva/teknologisoituva terveydenhuolto – millaisia ajatuksia herättää?  

a. Noonan kehittänyt yhtiö, millaisen kuvan olet saanut?  

b. Noona osana lääketutkimusta?  

c. tietoturva?  

11. Tuleeko muuta mieleen, jota en ole kysynyt?  
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Liite 3: Haastattelurunko: sairaanhoitajat  

1. Taustatiedot 

a. ikä, valmistumisvuosi, työpaikka nyt, kuinka pitkään sairaanhoitajana 

2. Millaista potilastyötä teet?  

3. Kerroit sähköpostiviestissä yksikössäsi esiin tulleista ongelmista liittyen Noonan 

käyttöönottoon, kertoisitko mitä tapahtui?  

4. Oletko ollut mukana kehittämässä Noonaa? Oletko osallistunut koulutuksiin tai 

infotilaisuuksiin Noonasta? 

5. Käytätkö Noonaa tällä hetkellä työssäsi? Jos et, milloin olet käyttänyt sitä? 

a. oletko velvoitettu käyttämään Noonaa työssäsi?  

6. Millaisissa tilanteissa Noonaa käytetään?  

a. Miten muuten pidät yhteyttä potilaisiin? Miten potilaat saavat sinuun 

yhteyden? 

7. Millaisena näet Noonan roolin syövänhoidossa? Mikä sen pääasiallinen tehtävä 

on? 

a. Täyttääkö se tehtävänsä? 

8. Millaisia hyötyjä näet Noonan käytössä? Entä haittoja?  

a. erilaiset potilasryhmät, eri ikäiset potilaat tms 

b. helpottaako Noona työtäsi? esim. ajankäyttö, priorisointi 

c. esimerkkejä ongelmatilanteista?  

9. Noonan eri toiminnallisuudet ja niiden hyödyt/haitat/tarkoitus? (jos ei tullut jo 

esille) 

a. Noonan päiväkirjaosio? (Mikä funktio on tiedolla joka ei lähde 

hoitoyksikköön?) 

b. valokuvien linkitysmahdollisuus?  

c. oirekysely  

10. Kenen vastuulla on Noonan käyttöönotto? Kuka esittelee Noonan potilaalle? 

a. kuka hoitaa mahdolliset ongelmatilanteet? 

11. Digitalisoituva/teknologisoituva terveydenhuolto – millaisia ajatuksia herättää?  

a. Noonan kehittänyt yhtiö, millaisen kuvan olet saanut?  

b. Noona osana lääketutkimusta?  

c. tietoturva?  

12. Tuleeko muuta mieleen, jota en ole kysynyt?  


