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1 Johdanto 

 

Terveyspalvelut ovat muutospaineiden edessä. Itsepalvelu, sähköinen asiointi, 

tavoitettavuus ja kuluttajan vastuun kasvu ovat avainsanoja tulevaisuuden 

terveydenhuollolle. Henkilökohtaisia palveluja ja ratkaisuja etsitään yhä enemmän 

niin viestintään kuin terveydenhuoltoonkin (Alapietilä 2001, 2343). 

Kuluttajaekonomian kentässä nämä muutokset näkyvät kuluttajanäkökulman 

korostumisena terveyspalvelumarkkinoilla. Kuluttajan rooli passiivisesta hoidon 

vastaanottajasta on muuttunut kohti aktiivista, osallistuvaa ja entistä 

itsenäisempää palvelunkäyttäjää  (Hietanen 2001,  91).  

Suomessa terveydenhuollon palvelumarkkinoiden murroksen taustalla vaikuttavat 

suurten ikäluokkien eläköityminen, yhä kuormittuva julkinen terveydenhuolto, 

palveluiden kysynnän kasvu, resurssipula sekä kaikkea tätä vauhdittava 

taloudellinen kriisi. Julkisen sektorin voimavarat käyvät vähiin. 

Perusterveydenhuollon jonot ja hoitoon pääsyn odottaminen siirtää osan potilaista 

työterveyshuollon piiriin tai yksityiselle sektorille (Konttinen 2012). Ratkaisua 

voidaan hakea uusista innovaatioista ja informaatioteknologian mahdollistamista 

palveluratkaisuista. Panostaminen palveluinnovaatioihin, kuten sähköisiin 

terveyspalvelukanaviin ja itsepalvelutyökaluihin, on yksi keino vastata kasvavaan 

kysyntään. Yksityiselle sektorille nämä innovatiiviset ratkaisut voivat puolestaan 

tuoda varteenotettavaa kilpailuetua uusien asiakkaiden houkuttelemisessa.  

Sähköisten terveyspalveluiden käyttö edellyttää aktiivisuutta hoitoon hakeutuvalta 

kuluttajalta. Tämä voi osoittautua haasteeksi suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa 

kansalaiset ovat omaksuneet julkisen terveydenhuollon järjestelmän ja siihen 

vahvasti sidoksissa olevan passiivisen toimintatapojen käytännöt (Tuorila 2007, 

175). Kuluttajien tulisi pyristellä eroon tästä passiivisesta roolista, jotta olisi 

mahdollista hyödyntää sähköisten palveluiden tarjoamat mahdollisuudet 

terveydenhuollossa. Siirtyminen interaktiivisiin palvelumuotoihin on kuitenkin 

itsessään haaste niille, joille internet ja tietokoneen käyttö tuottavat vaikeuksia. 

Tilastojen valossa suomalaiset näyttävät kuitenkin olevan hyvinkin tottuneita 

internetin käyttäjiä ja Tilastokeskuksen (2010) selvityksen mukaan 72 prosenttia 

suomalaisista käyttää internetiä päivittäin tai lähes joka päivä. 
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Verkkopankkipalvelut ja sähköiset vakuutuspalvelut (Puustinen 2007, 5; Setälä 

2010, 25) antavat myös viitettä siitä, että verkkopalveluiden käyttöön ollaan hyvin 

sopeutuvaisia ja vastaanottavaisia. Terveydenhuolto kuitenkin poikkeaa monilta 

osin pankki- ja vakuutusalasta, mikä asettaa haasteita terveyspalvelun 

verkkototeutuksessa ja kehityksessä. Tilastokeskuksen (2010) viestintätekniikan 

käytön selvityksen mukaan toivotuimmaksi palveluksi vastaajat katsoivat silti 

terveydenhuoltoon liittyvät verkkopalvelut, joita pidettiin kaikkein 

tarpeellisimpana uudistuksena (ks. Tuorila 2000, 22). 

Suomalaisilla kuluttajilla näyttää olevan resursseja uuden aikakauden 

verkkoterveydenhuoltoon. Resurssien hyödyntäminen riippuu kuitenkin siitä, 

miten kuluttajat omaksuvat roolinsa sähköisten terveyspalveluiden kuluttajina ja 

ovatko he halukkaita hyödyntämään tietoteknisiä taitojaan myös 

terveydenhuollossa. Mielenkiintoni kohdistuukin erityisesti kuluttajien 

muuttuvaan rooliin sähköisillä terveyspalvelumarkkinoilla ja siihen, miten 

kuluttajat tämän roolimuutoksen kokevat.  

Terveyspalveluiden tarjonnan muutoksessa keskeisimmät taustatekijät ovat 

pitkälle kehittynyt teknologia sekä sen mahdollistamat terveydenhuollon uudet, 

sähköiset innovaatiot, niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Suomessa 

otetaan yhä enemmän käyttöön sähköisiä terveyspalveluita ja samalla seurataan 

niiden maiden jalanjälkiä, joissa sähköiset palvelut terveydenhuollossa ovat jo 

laajassa käytössä. Terveydenhuolto toimii myös yhä enemmän teknologian ja 

kaupallistumisen ehdoilla (Toiviainen 2007, 13). Suomessa teknologia, osaaminen 

ja suomalaisten ahkera internetin käyttö voivat helpottaa kuluttajien sopeutumista 

uusiin terveydenhuollon sähköisiin palvelukanaviin. Hyppösen ja Niskan (2008, 

20) katsaus kuitenkin osoittaa, että interaktiivisista terveyspalveluista tutkimusta 

on toistaiseksi vielä hyvin rajatusti ja näyttöä eri sovellusten vaikutuksista ja 

käytöstä kuluttajalähtöisesti tarvitaan enemmän.  

Muualla maailmassa terveyspalveluiden verkkopalvelut ovat kehittyneet ja 

levinneet käyttöön nopeasti. Kansainvälisesti terveyspalvelun verkkokanavia ja 

sähköisiä terveysmarkkinoita on myös tutkittu runsaasti (Lau ym 2009;  Usher 

2011; Damman ym. 2009; Åkeson ym. 2007; Simborg 2010; Rooney 2009). 

Tutkimusta löytyy kuitenkin hyvin vähän kuluttajien suhtautumisesta sähköisiin 
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terveyspalveluihin ja verkkokäytön synnyttämistä muutoksista potilaskuluttajan 

roolissa. Englannissa sähköisestä terveydenhuollosta on tehty tutkimusta (Hogg 

ym. 2003), jonka lähtökohtana on ollut laajemmin internetin tuomat muutokset 

terveydenhuollon palvelukohtaamisiin. Usherin (2011, 21) mukaan verkkokäytön 

trendit ja sen vaikutukset potilas-lääkärisuhteeseen ovat tulevaisuuden 

tutkimusten keskiössä. Ruotsissa Jung ja Loria (2010, 55–63) ovat tutkineet 

terveydenhuollon verkkopalvelun arviointia, käyttöönottoa, kuluttajien asenteita 

ja palvelukokemuksia. Tutkimustulokset ovat osoittaneet positiivista vastaanottoa 

ja verkkopalvelun hyväksyntää tutkimuskohteena olleissa yli 45-vuotiaissa (Jung 

& Loria 2010). 

Terveyspalvelun käyttäjä ei ole enää vain hoitoa vastaanottava potilas. Vanha 

paternalistinen terveydenhuolto on saamassa vastapainoa kuluttajalähtöisestä 

ajattelumallista, jossa palvelua hakee tiedostava, kriittinen ja valintoja tekevä 

kuluttaja (Toiviainen 2011, 778).  Tuorilan (2007, 171) mukaan kuluttajuus leviää 

terveydenhuollon piirissä meillä ja maailmalla, mikä ei liene yllättävää, sillä 

terveydenhuolto on nykyisin yksi suurimmista palveluja tuottavista sektoreista 

(Jung & Loria 2010, 56).  Palvelutuotannon osuus suomalaisessa 

elinkeinorakenteessakin on merkittävä ja on jo ohittanut reippaasti 

teollisuustuotannon (Tilastokeskus 2010).  

Kuluttajaekonomiassa ovat viime aikoina nousseet tarkastelun kohteeksi 

kuluttajapalveluiden tutkimus ja kuluttajien palvelukokemukset (Autio ym.  2011; 

Kaijanen 2010). Terveyspalveluiden kulutustutkimusta löytyy kuluttajaekonomian 

kentässä kuitenkin vielä hyvin niukasti, joten tutkimusten valossa tämä 

terveydenhuollon aluevaltaus on vielä verrattain nuori. Tuorila (2007) on 

kuitenkin valottanut terveyspalveluun liittyvää kulutusta tutkimalla ikääntyvien 

kuluttajien asiakasosaamista terveyspalvelumarkkinoilla sekä kuluttajien 

kokemuksia ja näkemyksiä palvelutarjontaan liittyvien oikeuksien toteutumisen 

yksityisten lääkärisasemien asiakaspalvelussa (Tuorila 2000).  

Tuorila (2000, 35) puhuu kuluttajan sijaan potilaskuluttajista. Termin tausta liittyy 

ajatukseen potilaan passiivisuudesta, mikä ei kuvasta yksityisen sektorin 

asiakkaita. Yksityinen sektori odottaa asiakkailtaan enemmän aktiivisuutta ja 

kuluttajuuteen liitettyjä piirteitä. Tuorilan (2000, 36) mukaan potilaskuluttajan 
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toiminnan seurauksena syntyy kulttuuri, joka muovaa koko yksityisen sektorin 

palvelunkäyttäjiä. Kulttuurin ominaisuuksiin kuuluu tietoisuus itsestä, asioiden 

arvottaminen sekä suunnitelmallisuus (mt., 36). Potilaskuluttaja-käsite korostaa 

kaupallisten tarjoajien intressejä, mutta muistuttaa myös potilaan roolista apua 

hakevana asiakkaana ja toisaalta siitä tietokuilusta, joka potilaan ja lääkärin välillä 

edelleen vallitsee (Toiviainen 2011, 778). 

Terveyskuluttajuuden käsite on myös rantautunut terveydenhuollon piiriin 

(Hietanen 2001, 91). Potilaskuluttajan ja terveyskuluttajuuden termien 

esitteleminen avaa kuluttajaekonomiassa uudenlaisen tavan nähdä kuluttaja 

terveyspalveluiden asiakkaana. Termit korostavat voimistuvaa tarvetta siihen 

vuoropuheluun, jota terveysmarkkinoiden ja kuluttajaekonomian tutkimuksen 

välille kaivataan.  

Sähköisiä kuluttajakokemuksia on tutkittu kuluttajaekonomiassa esimerkiksi 

verkkopankkipalveluita tarkastellen (Setälä 2010) ja verkkokaupassa asiointia on 

tutkittu verkkoasioinnin luotettavuusnäkökulmaa korostaen (Raijas 2002). 

Kuluttajalähtöisyyttä on tarkasteltu myös sähköisillä vakuutusmarkkinoilla 

(Puustinen 2007). Kaijanen (2010) puolestaan on taas avannut tarkemmin 

asiakaslähtöistä palvelukokemusta ja arvontuottamista suhdemarkkinoinnissa.  

Tässä tutkimuksessa lähestyn kulutustutkimuksen perinnettä terveyspalveluiden 

kulutuksen lähtökohdista ja tuon keskusteluun potilaskuluttajan roolin muutoksen 

sähköisillä terveyspalvelumarkkinoilla. Roolimuutoksen taustalla voidaan nähdä 

terveyspalveluiden sähköistyminen ja kuluttajalähtöisen ajattelun juurtuminen 

myös terveydenhuollon perinteeseen (Rooney 2009, 243). Tutkimuksessa selvitän 

kuluttajien näkemyksiä terveydenhuollon sähköistymiseen liittyvissä 

kysymyksissä ja lisäksi tuon keskusteluun myös lääkäreiden näkemyksiä 

sähköisistä palveluista. 

Kuluttajalähtöistä tutkimusta tai potilaskuluttajan rooliin pureutuvaa tutkimusta 

sähköisistä terveyspalveluista ei ole toistaiseksi kuluttajaekonomiassa juurikaan 

tehty. Lähestyn aihetta palvelututkimuksen (ks. Autio ym. 2011) lähtökohdista ja 

sidon terveyspalvelututkimuksen tiiviimmin osaksi palvelututkimuksen 

perinnettä. Tutkimukseni mielenkiinto kohdistuu potilaskuluttajiin ja tarkastelen 
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siis tarkemmin kuluttajan roolia sähköisten terveyspalveluiden käyttäjänä. Kuvaan 

lisäksi yleisesti terveyspalveluiden erityispiirteitä nykyisillä terveysmarkkinoilla.  

Tutkielma koostuu seitsemästä pääluvusta. Luvussa kaksi avaan 

tutkimusongelman lähtökohtia ja kuvaan tutkimuskysymykset. Esittelen myös 

tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, menetelmät sekä aineiston. Luku kolme 

selventää tarkasteltavaa ilmiötä eli terveyspalveluiden kulutusta sekä yksityistä 

terveydenhuollon sektoria. Käsittelen samassa kappaleessa lisäksi sähköisten 

palveluiden asemaa nykyisessä terveydenhuollossa sekä esittelen kuluttajien 

näkemyksiä niistä aikaisempiin tutkimuksiin viitaten. Luvussa neljä käsittelen 

rooliteoriaa (Solomon ym. 1985; Biddle 1986) ja sovellan sitä terveyspalveluiden 

sähköiseen kulutukseen. Taustoittavissa luvuissa kolme ja neljä käytän ilmiön 

elävöittämiseksi myös sitaatteja tutkimuksen empiirisestä aineistosta. Luvuissa 

viisi ja kuusi esittelen empiriaa sekä tutkimustulokset. Viimeinen luku seitsemän 

sisältää tutkimuksen johtopäätökset sekä pohdintaosion. 
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2 Tutkimuksen lähtökohdat, viitekehys ja menetelmät 

 

2.1  Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

 

Tutkimukseni aihepiirin valinta sai virikkeen terveydenhuoltoalan opinnoistani, 

joita olen suorittanut maisteriopintojeni ohella. Lukuisat kokemukseni julkisen 

sekä yksityisen terveydenhuollon toiminnasta, erityisesti kuntoutuksen puolelta, 

vahvistivat käsitystäni siitä, että terveydenhuoltoala tarvitsee kipeästi uusia 

palvelukonsepteja ja innovaatioita selviytyäkseen yhä kasvavista potilasmääristä 

ja toisaalta rajallisista resursseista. Yhtenä ratkaisumahdollisuutena on sähköisten 

palveluiden kehittäminen ja niiden aikaisempaa laajempi hyödyntäminen.     

Tutkimukseni käynnistyi ideasta tutkia kehitteillä olevaa uutta sähköistä 

terveyspalvelua sekä siihen liittyviä kuluttajien käyttökokemuksia. Tämän 

sähköisen palvelun tarjoaja on yksi Suomen suurimmista ja tunnetuimmista 

yksityisistä lääkäriasemista. Tavoitteena oli tutkia asiakkaille suunnattua 

sähköistä palvelua, jonka tarkoituksena on tehostaa lääkäriaseman toimintaa, 

osallistaa asiakkaita hoitoprosessissa ja lisätä asiakastyytyväisyyttä. Palvelun oli 

määrä käynnistyä tutkimuksen teon aikana. Palvelun käynnistyksen viivästyttyä 

päädyin kuitenkin tutkimuksessani tarkastelemaan käyttökokemuksien sijasta 

yleisesti kuluttajien näkemyksiä verkkoterveydenhuollosta sekä heidän omasta 

roolistaan sähköisen palvelun käyttäjinä. Lisäksi pyrin selvittämään, miten 

kuluttajat kokevat tämän siirtymän sähköiseen ympäristöön.  

 

Sähköistä palvelua kehittävä lääkäriasema oli jo aikaisemmin toteuttanut 

systemaattisia asiakashaastatteluita ja pyrkinyt selvittämään, mitä asiakkaat 

palvelulta toivovat. Koska en suoraan tutkinut yrityksen tarjoamaa palvelua, 

siirsin tarkastelun palvelun kehittämisestä kuluttajan omatoimisen potilasroolin 

omaksumiseen. Potilaskuluttajilla voi olla runsaastikin uuteen palveluun liittyviä 

ideoita ja ajatuksia, mutta palveluun totuttautuminen ja sen vakiintuminen 

arkikäyttöön vaativat myös uuden, entistä aktiivisemman roolin opettelua. 

Sähköiset palvelukanavathan vaativat ensisijaisesti osallistuvaa ja oma-aloitteista 

palvelukäyttäytymistä.  Tutkimustulokset tarjoavat tietoa kuluttajarajapinnasta 
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terveydenhuollon sähköisten palveluiden kehityksessä. Todelliset 

palveluinnovaatiot ja palvelunkehitysideat toteutuvat parhaiten, kun ne siirtyvät 

alhaalta ylöspäin eli palvelunkäyttäjiltä palveluntarjoajille (Puustinen ym. 2007, 

106). Tutkimustulosten kautta pyrin ymmärtämään sitä, miten kuluttajat mieltävät 

oman roolinsa terveydenhuollossa ja miten tämä rooli ilmenee sähköisessä 

palveluympäristössä.  

 

Tutkimuksessani keskeiseksi tutkimusongelmaksi nousee kuluttajien valmius 

terveydenhuollon verkkopalveluiden käyttämiseen ja kuluttajan roolin muutos 

uudessa verkkopalveluympäristössä. Palvelukokemuksia ja näkemyksiä 

palveluista muokkaavat erilaiset tekijät ja on tärkeä tutkia taustalla vaikuttavia 

seikkoja, kuten sosiaalisia tekijöitä ja kuluttajan elämäntilannetta. 

Tutkimuksessani rajaan tarkastelun terveydenhuollon yksityiseen sektoriin ja 

tarkastelen aihetta kuluttajanäkökulmasta. Tuon keskusteluun kuitenkin myös 

julkisen terveydenhuollon piirteitä lähestyäkseni aihetta monipuolisemmin. Pyrin 

luomaan syvempää ymmärrystä verkkopalvelukokemuksista ja palvelunkäyttöön 

liittyvistä näkemyksistä. Lisäksi nostan esiin potilaiden ja lääkärien välisen 

vuoropuhelun haastattelemalla myös lääkäreitä. Olen kiinnostunut siitä, miten he 

kokevat potilaille suunnatut verkkopalvelut ja miten lääkärit itse asemoivat 

potilaansa sähköisen palvelun käyttäjiksi. Odotukset lääkärin ja potilaan välisestä 

yhteistyöstä sekä vuorovaikutteisuuden sujuvuus terveydenhuollon muuttuvissa 

palvelutilanteissa korostavat vuoropuhelun merkitystä.  

Palveluntuottajan sijasta tarkastelun kohde on viimeaikoina siirtynyt enemmän 

palvelun kuluttajaan (Vargo & Luch 2004, 1–15).  Kuluttajalähtöisyys toimiikin 

hyvänä työkaluna, kun yritetään ymmärtää palvelunkäyttäjien luonnetta ja rooleja. 

Ymmärrys auttaa taas hahmottamaan itse palvelukokemuksen syntymistä. Koska 

verkkoterveydenhuollossa on kyse teknologisista innovaatioista, taustalla voidaan 

nähdä myös olevan ihmisten, esineiden ja ajatusten muodostama systeemi, jossa 

keksinnöt lopulta kesyyntyvät tietyssä sosiaalisessa ja poliittisessa kontekstissa 

(Pantzar 1996, 131). Tämä kesyyntyminen voisi olla odotettavissa myös 

terveyspalveluiden sähköisten kanavien käytössä. Panzarin (mt.) kuvaama ilmiö 

on jo toteutunut pankkialalla, jossa sähköiset palvelukanavat ovat vakiintuneet 
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kuluttajien arkikäyttöön ja monet käyttävätkin verkkopankkia raha-asioiden 

hoitamiseen.  

Tutkimuksessa tarkastellaan kuluttajien näkemyksiä sähköisten terveyspalvelujen 

käyttöönotosta.  Tutkin ilmiön taustalla olevia näkemyksiä ja pyrin ymmärtämään, 

mitä merkityksiä kuluttajat terveydenhuollolle antavat. Tutkimuskysymyksiä ovat: 

1) Millainen suhde kuluttajalla on terveyspalveluihin ja miten tämä suhde 

esittäytyy uudessa, sähköisessä ympäristössä? 2) Mitä merkityksiä kuluttajat 

antavat verkkopalvelulle ja miten kuluttajan rooli muuttuu siirryttäessä 

vastaanotolta verkkoon? 3) Kohtaavatko kuluttajien ja lääkäreiden näkemykset 

sähköisistä terveyspalveluista?  

Tutkielmassani pyrin ymmärtämään tarkasteltavaa ilmiötä, joten sovellan 

aineiston keruussa ja analyysissä laadullista tutkimusotetta. (Alasuutari 1994, 42–

43). Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena ja 

lomaketutkimukselle tyypillisestä tavasta poiketen, tilastollisia yhteyksiä ja eroja 

aineiston sisällä ei pyritä selvittämään (Alasuutari 1999, 28–29). Aineiston sisällä 

ilmeneviin eroavaisuuksiin ei haeta siis säännönmukaisuuksia, vaan eroavaisuudet 

tarjoavat lähinnä viitteitä siitä, mistä tarkasteltava ilmiö voi johtua.  

Alasuutari (1999, 30–38) puhuu havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen 

ratkaisemisesta. Havaintojen pelkistäminen tarkoittaa aineiston tarkastelua 

teoreettisen viitekehyksen kannalta mielekkäällä tavalla. Näin ollen teoreettinen 

näkökulma ja tutkimuskysymykset osoittavat aineiston tarkastelutavan. 

Havaintojen pelkistämisessä on lisäksi kyse erilaisten raakahavaintojen 

yhdistämisestä yhdeksi havainnoksi. Taustalla on ajatus, että aineistossa piilee 

erilaisia esimerkkejä samasta ilmiöstä ja nämä esimerkit voidaan lopulta pelkistää 

yhdeksi havainnoksi. Havaintojen pelkistämistä seuraa arvoituksen ratkaiseminen, 

joka lyhyesti tarkoittaa havainnoista irrotettujen johtolankojen tulkitsemista. 

Arvoituksen ratkaiseminen riippuu puolestaan siitä, minkälaiset havainnot 

valitaan tulkinnan lähtökohdiksi (Alasuutari 1999, 34–37).  

Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu myös hypoteesittomuus 

(Alasuutari 1999, 240, Eskola & Suoranta 1998, 19). Ennalta ei siis määrätä 

hypoteeseja ja myöhemmin testata niitä aineistolla. Laadullisen tutkimuksen 

hypoteesien asetus voi kuitenkin toteutua siten, että hypoteesit muotoutuvat 
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vähitellen tutkimuksen edetessä. Aineistonkeruuvaiheessa voidaan saada 

havaintoja, jotka synnyttävät tutkimuskysymyksen kannalta keskeisiä 

työhypoteeseja ja vahvistuvat aineiston lisääntyessä. Haastattelut voivat siis 

johdatella tutkimuksen kulkua sekä  rakentaa ja muotoilla ennalta tehtyjä 

tutkimuskysymyksiä. 

 

2.2 Tutkimusaineisto ja teoreettinen viitekehys 

 

Aineisto koostuu 14 yksilöhaastattelusta: kymmenen kuluttajaa sekä neljä 

lääkäriä. Lähestyin haastateltavia sähköpostitse ja puhelimitse huhtikuussa 2012. 

Haastattelut toteutettiin huhti-kesäkuun aikana 2012. Kuluttajahaastateltavien 

joukkoon pyrin valitsemaan eri elämäntilanteessa olevia kuluttajia saadakseni 

mahdollisimman monipuolisia näkemyksiä tutkittavasta aiheesta. 

Työterveyshuollossa yksityistä työterveysasemaa käyttäviä kuluttajia sain 

sähköpostitse mukaan kolme haastateltavaa, jotka työskentelivät samassa 

yrityksessä. Loput haastateltavat löytyivät tuttavapiirin kautta sekä niin sanotulla 

lumipallomenetelmällä, jossa tutkittavat nimesivät toisia henkilöitä, joiden he 

arvelivat omaavaan tarvittavaa tietoa. Lääkärihaastateltavat kokosin ottamalla 

yhteyttä tuntemaani lääkäriin, joka työskentelee yksityisellä lääkäriasemalla. 

Kyseessä oli myös sama yksityinen lääkäriasema, jonka sähköistä palvelua 

tutkimukseni oli alun perin määrä tutkia. Lääkärillä ei kuitenkaan ollut 

haastattelun ajankohtana vielä tietoa lanseerattavasta palvelusta. Kolme muuta 

lääkäriä löytyivät yhtä lailla  lumipallomenetelmän avulla.  

 

Eskola ja Suoranta (1998, 62) muistuttavat, ettei laadullisessa tutkimuksessa 

aineiston koolla ole merkittävää vaikutusta tutkimustulosten onnistumiseen. 

Aineisto toimii vain apuna, kun pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä.  

Lääkärihaastatatteluiden sisältö poikkesi hieman kuluttajahaastatteluiden 

sisällöstä, sillä lääkäreillä oli kuluttajista poikkeavat lähtökohdat tutkimusaiheen 

ymmärtämiseen. Lääkärit pohtivat oman roolinsa lisäksi potilaidensa valmiuksia 

sähköiseen asiointiin. Teemat olivat kuitenkin samat vaikka kysymyksenasettelut 

eivät olleet täysin samanlaiset. Haastattelun teemat olivat rooliasetelma ja 

potilaskuluttajien suhde terveyspalveluihin, näkemykset terveyspalveluista, 
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sähköisille palveluille annetut merkitykset sekä roolievoluutio eli kuluttajan roolin 

muutos sähköisessä ympäristössä (Liite 1). Tutkimalla roolievoluutiota halusin 

selvittää potilaskuluttajien roolin muutoksen suuntaa sekä piirteitä ja hahmottaa 

roolijakoa luvussa neljä esiteltävää Williamsin ja Anderssonin (2005) mallia 

mukaillen. 

Lääkärihaastatteluita aineistossa on neljä. Koska tutkimukseni keskiössä ovat 

potilaskuluttajat ja lähtökohta on potilaskuluttajien näkemykset ja asenteet, 

lääkärihaastatteluiden määrä jäi tarkoituksella pienemmäksi kuin 

potilaskuluttajien haastatteluiden määrä. Lääkäreille tehtyjen haastatteluiden 

tarkoitus tutkimuksessani oli tuoda vuoropuhelua potilaskuluttajien ja lääkäreiden 

välille. Vuoropuhelun tarkoituksena oli valottaa tutkimuskysymysten kannalta 

keskeistä rooliasetelman merkitystä (Broderick 1998, 349–350). Vuoropuhelun 

sisältö antaa myös viitteitä sähköisten terveyspalvelukanavien kehityssuunnasta. 

Haastatelluista lääkäreistä kaksi oli työskennellyt yksityisellä sektorilla ja kaksi 

pelkästään julkisella sektorilla. Sähköisen terveyspalvelun hyödyntäminen on 

ensisijaisesti kuluttajan päätös. Jos palvelu oletetaan vuorovaikutteiseksi ja 

informatiiviseksi, lääkärin osallisuus ja näkemykset ovat keskeisiä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Lääkärihaastateltavat. Tekstissä lyhenteet L1, L2, L3, L4 

 

Kuluttajahaastateltavia oli  yhteensä kymmenen ja he käyttivät joko yksityistä 

terveydenhuoltoa, julkista terveydenhuoltoa tai molempia. Kaikilla 

kuluttajahaastateltavilla oli kuitenkin palvelukokemusta molemmilta sektoreilta. 

 Sukupuoli  Ikä Työkokemus 

vuosissa/ 

Sektori 

Lääkäri 1 Mies 31 8 / Yksityinen 

Lääkäri 2 Nainen 28 1 / Julkinen 

Lääkäri 3 Mies 33 6 / Yksityinen 

Lääkäri 4 Mies 31 4 / Julkinen 
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Naisia kuluttajahaastatteluaineistossa oli yhteensä seitsemän ja miehiä kolme. 

Kuluttajahaastateltavista neljä käyttää pääsääntöisesti yksityistä 

työterveysasemaa. Kaksi haastateltavista käyttää pelkästään julkisen puolen 

terveyspalveluita, kolme käyttää sekä julkisen että yksityisen puolen palveluja ja 

vain yksi varhaiseläkkeellä oleva haastateltava kertoi käyttävänsä ainoastaan 

yksityisiä palveluita. Aineiston kuluttajahaastateltavia kuvattaessa puhun 

johdonmukaisesti potilaskuluttajista (Tuorila 2007). 

Yksityistä työterveydenhuoltoa käyttävät potilaskuluttajat hyödyntävät toisinaan 

myös julkisia palveluita, sillä työterveyshuollon sopimus ei kata kaikkea 

terveydenhuoltoa. Julkisia palveluita käyttävät potilaskuluttajat ovat myös 

potentiaalisia yksityisen sektorin asiakkaita, joten heiltä kerätty informaatio on 

mielestäni tutkimuskysymysten ja tutkimuksen rajauksen kannalta yhtä 

merkittäviä.  

Haastatteluaineisto koostuu 20–60-vuotiaista henkilöistä. Aineiston ulkopuolelle 

jäivät iäkkäämmät henkilöt. Sähköiset terveyspalvelukanavat ovat Suomessa 

suhteellisen uusi ilmiö ja on huomioitava, että ikääntyneet potilaskuluttajat eivät 

enää omaksu uusia palvelumuotoja samalla tavoin kuin nuoremmat sukupolvet. 

Iäkkäistä lähes kaksi kolmasosaa asioi mieluummin perinteisten kanavien kautta 

kuin internetissä tai muussa itsepalveluympäristössä (Tuorila & Kytö 2005, 4). 

Nuorempien ikäpolvien potentiaali käyttää uusia sähköisiä palveluita näyttää siis 

tutkimusten valossa olevan suurempi kuin ikäihmisten.  
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Taulukko 2. Kuluttajahaastateltavat. H : Haastateltava. 

 

Ikääntyvien sopeutumista sähköisiin palvelukanaviin on tutkittu omana 

tutkimusalanaan (Tuorila 2007; Tuorila & Kytö 2005; Jung & Loria 2010), mutta 

tässä keskityn pääasiassa alle 60-vuotiaisiin. Rajaamisen perustetta tukee myös 

laadulliselle tutkimukselle ominainen harkinnanvarainen näyte (Eskola & 

Suoranta 1998, 18). Harkinnanvaraisuus aineiston rajaamisessa on keskeistä 

tutkimuskysymysten valossa. Koska keskityn potilaskuluttajan roolin tarkasteluun 

ja siihen, miten potilaskuluttajan rooli muuttuu siirryttäessä verkkoympäristöön, 

ovat työikäiset kuluttajat mielekäs tutkimuskohde. 

 Sukupu

oli M/N 

Ikä Koulutus Siviili-

sääty 

Lap- 

sia 

Terveysase-ma 

H1 Mies 34 ETM Naimisissa Ei Työterveys 

H2 Nainen 25 ETK Avoliitos-

sa 

Ei Julkinen 

H3 Nainen 60 Fil.kand./Eläk- 

keellä. 

Naimisissa On Julkinen 

H4 Nainen 37 AMK Naimisissa On Työterveys./Julk

. 

H5 Nainen 56 Ylioppilas/Var- 

haiseläkkeellä 

Naimisissa On Yksityinen 

H6 Mies 33 Fil.Maist. Naimisissa On Yksit./Julk. 

H7 Nainen 59 Peruskoulu/Las

tenhoitaja 

Naimisissa On Yksit./Julk. 

H8 Nainen 20 Opiskelija Naimaton Ei Yksit./Julk. 

H9 Mies 32 Diplomi-

insinööri 

Naimisissa On Työterveys 

H10 Nainen 38 Kauppatiet. 

maisteri 

Naimisissa  On Työterveys 
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Suuri osa työikäisistä on oppinut työskentelemään tietokoneen kanssa, mikä jo 

itsessään voi ennustaa uuden, aktiivisen potilasroolin omaksumista. 

Tutkimusaineiston rajauksesta huolimatta on nähtävissä yhä iäkkäämpien kyky 

hyödyntää verkkopalveluita tulevaisuudessa.  

 

Aineistonkeruumenetelmäksi valitsin teemahaastattelun, koska sen etuna on 

haastattelun avoimuus ja haastattelun keskustelunomaisuus. Haastateltava saa 

vapaamuotoisesti puhua haluamallaan tavalla (Eskola & Suoranta 1998, 8). 

Menetelmävalintaa tukee se, että ilmiötä on tutkittu aikeisemmin vähän. Koska 

kuluttajaekonomiassa terveyspalvelut ja terveyskuluttajuus ovat toistaiseksi 

niukasti tutkittu aihe, antaa teemahaastattelu mahdollisuuden ymmärtää ilmiötä 

kokonaisvaltaisesti. Vuorovaikutteinen ilmapiiri ja vapaamuotoinen keskustelu 

puolestaan rikastuttavat aineistoa ja tarjoavat kattavan tietomäärän tarkasteltavasta 

ilmiöstä. Haastattelun teemoitus pitää kuitenkin huolen siitä, että jokainen 

haastateltava puhuu pääpiirteittäin samoista asioista.  

Yksilöhaastattelu tarjosi haastateltavalle mahdollisuuden keskustella aiheesta 

rauhassa ilman muiden keskeytyksiä. Yksilöhaastattelun valintaa tukee myös 

tutkimuksen aihepiirin arkaluontoisuus. Monelle terveyteen liittyvät kysymykset 

ovat hyvin henkilökohtaisia ja niistä ei välttämättä keskustella avoimesti, 

varsinkaan ryhmässä. Ryhmähaastattelu olisi saattanut siis kitkeä pois arvokasta 

tietoa tai vaientaa joidenkin haastateltavien omaa ääntä. Siksi pitäydyin 

yksilöhaastatteluissa.   

Olen kiinnostunut siitä, miten haastateltavat puhuvat tutkittavasta aiheesta ja 

mitkä asiat heidän puheessaan korostuvat. Siksi aineistoa analysoidessani 

hyödynnän faktanäkökulmaa, jonka mukaan aineistosta ilmenevät havainnot ovat 

tosiasioita ja ulkoisen todellisuuden ja aineiston sisällön välillä vallitsee selkeä 

jako (Alasuutari  1999, 80–85). Ulkoinen todellisuus tutkimuksessani käsittää sen 

lähtökohdan, että sähköisiin terveyspalvelukanaviin ollaan siirtymässä yhä 

enemmän ja kuluttajien myös toivotaan siirtyvän sähköiseen ympäristöön. 

Sisäinen todellisuus puolestaan heijastuu aineistosta, eli miten potilaskuluttajien 

haastatteluista ilmenevä informaatio eroaa ulkoisesta todellisuudesta ja kuinka 

paljon. Faktanäkökulman lähtökohtana on myös luottamus haastateltavien 
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rehellisyydestä ja luotettavuudesta. Koska haastattelun kysymykset eivät ole 

henkilökohtaisia ja rakentuvat lähinnä mielipiteisiin ja näkemyksiin liittyvistä 

kysymyksistä, odotan haastateltavien vastaavan rehellisesti. Otan silti huomioon 

mahdolliset riskit johdatelluille vastauksille siten, että pyrin välttämään 

kertomasta tutkimuksen yksityiskohtaista tarkoitusta tai tutkimusasetelmaa. 

Runsas tieto tutkimuksen taustasta voi vaikuttaa vastaajaan ja hänen ajatuksiinsa, 

jolloin tutkimuksen luotettavuus voi kärsiä.  

Hyödynnän analysoinnissa aineiston teemoittelua ja tyypittelyä (Eskola ja 

Suoranta 1998, 182–183), joka auttaa nostamaan esiin samankaltaisuuksia, joita 

haastateltavien puheista nousee. Tutkimukseni aineisto muodostuu 

erilaisista ”kuluttajatyypeistä”, joihin lukeutuu lapsiperheitä, työterveydenhuoltoa 

aktiivisesti käyttäviä potilaskuluttajia ja yksi eläkeläinenkin. Tyypittelyllä avaan 

näiden eri elämäntilanteessa olevien ihmisten suhdetta terveydenhuoltoon sekä 

näkemyksiä sähköisestä terveydenhuollosta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. 

Alasuutarin (1994, 209) mukaan tyypittelyssä on myös kyse tarkasteltavan ilmiön 

kokonaiskuvan muodostamisesta esimerkkitapausten avulla. Eskola ja Suoranta 

(1998, 183) taas erottavat tyypittelylle kolme erilaista tapaa: 1) autenttinen tapa, 

jossa yksi vastaus edustaa esimerkkiä laajemmasta aineistosta, 2) yhdistetty 

tyyppi, jossa mukaan on kerätty teemoja jotka esiintyvät suurimmassa osassa 

haastatteluja ja 3) mahdollisimman laaja tyyppi, jossa tyyppiin lukeutuvat asiat 

ovat ilmenneet jopa vain yhdessä vastauksessa, mutta keskeistä on tyypin 

loogisuus. Sovellan tutkimuksessani yhdistettyä tyyppiä, kun kuvaan aineiston 

sisällä ilmeneviä samankaltaisuuksia.  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuuden kriteeri on tutkija itse 

(Eskola & Suoranta 1998, 210). Tutkija voi haastattelutilanteessa vaikuttaa 

kysymyksillään haastateltavan vastauksiin. Myös vuorovaikutustaidot ovat 

keskeiset, kun kyse on kahdenvälisestä keskustelutilanteesta, jonka tulisi olla 

mahdollisimman avoin ja välitön. Tutkijalla on myös täysi vapaus tehdä 

mieleisensä tulkinta aineiston sisällöstä ja siten osaltaan vaikuttaa tutkimuksen 

luotettavuuteen ja uskottavuuteen. Haastattelutilanteessa pyrin vapaaseen 

keskusteluun ja välttämään liikaa johdattelua.  

Tutkielmani teoreettisena viitekehyksenä sovellan rooliteoriaa (Solomon 1985,  
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Biddle 1986). Rooliteorian pääajatuksena on, että ihmiset käyttäytyvät eri tavoin 

sosiaalisesta asemasta, identiteetistä ja tilanteesta riippuen ja heidät nähdään 

oppivina ja eri tilanteista uusia rooleja omaksuvina sosiaalisina näyttelijöinä 

(Solomon ym. 1985, 102). Jokainen rooli on siis opittu. Roolit ovat osa 

jokapäiväistä arkea ja ne muuttuvat sosiaalisesta tilanteesta tai ympäristöstä 

riippuen. Goffman (1959, 27–32) puhuu arkirooleista ja rooleihin eläytymisestä. 

Goffmanin mukaan sosiaaliset tilanteet voidaan nähdä yksilön esityksinä valitussa 

roolissaan. Roolin omaksumiseen puolestaan vaikuttaa yksilön kyynisyys tai sitä 

vastoin vilpittömyys (mt., 28–31). Kyyninen yksilö ei usko esitykseensä, eikä sen 

luomaan vaikutelmaan. Vilpitön yksilö taas eläytyy rooliinsa ja kerää vaikutteita 

ympäröivästä todellisuudesta sekä ihmisistä. Vilpittömyys ja kyynisyys voivat 

kuitenkin vaihdella tilanteista riippuen. Parkin (1950) mukaan roolit ovat käsitys 

itsestämme ja todellisempi minämme, jopa minäihanteemme (ks. Goffman mt., 

29). Pyrin rooliteorian turvin selkeyttämään ajatusta potilaskuluttajan roolin 

muutoksesta postmodernissa, sähköisessä terveydenhuollossa, jossa potilaat ja 

hoitohenkilökunta jakavat tasa-arvoisen ja tiiviin yhteistyöympäristön ja jossa 

potilas on entistä itsenäisempi osallistuja.  Manolis ym. (2001, 230) toteavat 

postmodernissa palveluympäristössä kuluttajan olevan voimaantunut ja taidoiltaan 

kyvykäs osapuoli.  

Biddle (1986, 86) selittää rooliteoriaa kuvaten sitä draamallisena metaforana ja 

näkemyksenä teatterimaailman roolijaoista. Sosiaalisen käyttäytymisen kaavat 

kuvataan ennakoitaviksi ja rajatuiksi ja yhdistetään teatterinäytökseen siten, että 

kuluttajilla on näyttelijöiden lailla omat ennalta määrätyt roolinsa ja 

käsikirjoituksensa. Nämä vaihtelevat eri sosiaalisten kontekstien mukaan (Biddle 

1986, 68). Draamallista lähestymistä rooliteoriaan hakevat myös Williams ja 

Andersson (2005). He esittävät kuluttajan roolin eri palvelutapahtumien 

konteksteissa sitomalla sen teatterimaailmasta tuttuun roolijakooon. Williamsin ja 

Anderssonin (2005) roolijako valottaa myös tämän tutkimuksen lähestymistapaa 

ja esittää terveyspalvelutapahtuman uudesta näkökulmasta. 

Rooliteorian avulla pyrin ymmärtämään kuluttajien kokemaa roolin muutosta 

terveydenhuollon sähköisessä palveluympäristössä ja mitä merkityksiä 

potilaskuluttajat muutokseen liittävät. Tarkastelen aineistoa siis rooliteorian 

näkökulmasta ja pyrin keräämään aineiston raakahavainnot siten, että ne ovat 
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teoreettisen viitekehyksen sekä tutkimukseni kysymyksenasettelun kannalta 

olennaisia (Alasuutari 1999, 31). Tämän teorian ja teeman valossa muotoilen 

myös haastattelun kulun kuitenkaan pitäytymättä valmiiksi rakennetussa 

haastattelukaavassa.  
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3 Terveydenhuolto,  kuluttajat ja sähköiset terveyspalvelut 

 

Tässä luvussa esittelen tarkemmin sähköisiä terveyspalveluja sekä  yksityiseen 

sektoriin kohdistuvia kuluttajien palvelukokemuksia. Avaan myös sähköisiin 

terveyspalveluihin liitettyjä merkityksiä ja siitä, miten kuluttajat yleensä 

suhtautuvat verkkoterveydenhuoltoon. Lisäksi pohdin internetin ja sähköisten 

palveluiden kasvavaa roolia terveyspalvelumarkkinoilla.  

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö jakaa julkiset terveyspalvelut 

perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2012). Tässä tutkimuksessa painotan enemmän yksityistä terveydenhuoltoa, mutta 

käyn myös keskustelua julkisten ja yksityisten terveyspalveluiden välisistä eroista. 

Julkiset perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan kuntien omissa 

terveyskeskuksissa tai ostopalveluina. Julkiselle sektorille kuuluva 

erikoissairaanhoito on taas jaettu maassamme kahteenkymmeneen 

sairaanhoitopiiriin, joissa jokaisessa toimii keskussairaala. Suomessa yksityinen 

terveydenhuolto toimii taas julkisen terveydenhuollon tukena ja yksityisiä 

palveluja tarjotaan kunnalle ostopalveluina. Niitä palveluita, joita ei markkinoida 

kunnille, säätelee kuluttajasuojalainsäädäntö (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012). 

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen määrä on ollut viime vuosina jatkuvassa 

kasvussa ja lisääntynyt muutaman prosentin vuosittain. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2010). Palvelujen kasvu kertoo lähinnä terveyspalveluiden 

kysynnän lisääntymisestä ja julkisen sektorin palveluiden riittämättömyydestä, 

kun terveydenhuollon menojen kasvu horjuttaa julkisen sektorin kykyä tarjota 

riittävästi palveluja kuluttajille (Seppälä 2006, 6–7). Vaaraman ynnä muiden 

selvityksen mukaan vuonna 2009 yksityislääkäri käyntien osuus kaikista 

terveydenhuollon palveluista oli 23,3 prosenttia koko maassa, joskin 

maakuntakohtainen vaihtelu oli suurta ja suurin keskittymä löytyi eteläisistä 

maakunnista (Vaarama ym. 2010). Hyvärisen (2011) mukaan yksityisten 

palveluntarjoajien osuuden kasvattaminen voi parantaa myös julkisten palvelujen 

tuottavuutta ja laatua. Kasvava yksityisen sektorin kysyntä saattaa kertoa siis 

julkisen terveydenhuollon käytettävyyden heikkenemisestä ja resurssien 

vähäisyydestä. Suomessa resurssipulan ratkaisuun tarvitaan yksityisen ja julkisen 
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terveydenhuollon yhteistyötä ja tuottavuuden parantamista uusin innovaatioin. 

Nimenomaan terveyspalveluiden sähköiset kanavat nousevat yhdeksi keskeiseksi 

työkaluksi ratkaisua haettaessa (Seppälä 2006, 2).  

 
Kuvio 1. Esimerkkejä sähköisistä terveyspalveluista.  

 

Lähde: SAINI - Kansalaisten sähköiset terveydenhuollon palvelut. Sitran 

(Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) loppuraportti. Valkeakari ym. 2007. 

Sitra käynnisti vuonna 2007 SAINI-projektin, jonka tavoitteena oli kansalaisten 

sähköisen terveydenhuollon asioinnin kehittäminen (Valkeakari ym. 2008, 5). 

Oheinen kuvio 1 hahmottaa esimerkkejä sähköisistä terveyspalveluista. Hankkeen 

taustalla oli ajatus, että sähköinen asiointi kannustaa kansalaisia aktiiviseen 

terveydenedistämiseen sekä sairauden hoitoon. Terveydenhuollon 

palvelurakenteet siis uudistuvat ja palvelun käyttäjän rooli muuttuu siinä missä 

tarjoajankin rooli. Kuluttajalta vaaditaan yhä enemmän oma-alotteisuutta ja 

aktiiviisuutta hoidon edistämiseksi. Palveluntarjoajilla on puolestaan velvollisuus 

varmistaa sähköisten palveluiden tarkoituksenmukaisuus, jatkuva kehittäminen, 

palveluiden turvallisuus ja käyttömahdollisuuksien tasa-arvoisuus.  
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Sähköiset palvelut ja sähköinen asiointi internetissä perustuvat enimmäkseen 

itsepalveluun. Asiointia kuvaa informaation lähettäminen ja vastaanottaminen 

sähköisten järjestelmien välityksellä (Taavila 2000, 10). Sähköisten palvelujen 

etuja kuluttajille voivat olla palvelujen ympärivuorokautinen saatavuus, 

paikkasidonnaisuuden väheneminen, vaivattomuus, ajan ja matkakulujen säästö 

sekä osittainen vuorovaikutuksen helpottuminen (Taavila 2000, 63–64). 

Terveydenhuollossa sähköisten palveluiden yksi suurimmista haasteista liittynee 

asenteiden muutokseen ja uuden oppimiseen (Simborg 2010, 370). Kuluttajan on 

omaksuttava uudenlainen rooli omatoimisena itsepalvelukanavan käyttäjänä ja 

lisäksi verkkopalvelukanavien käyttö edellyttää uudenlaista osaamista. Sähköisten 

palvelujen tarjonnalla pyritään kuitenkin kuluttajan etuun nopeuttamalla, 

virtaviivaistamalla ja vähentämällä byrokratiaa. (Taavila 2000, 10, 104). 

Sähköisiä terveyspalveluja kuvaa prosessi, jossa kuluttaja suorittaa 

terveydenhuollon ammattilaisen johtamaa palvelua sähköisesti verkossa 

(Valkeakari ym. 2008, 20). Palvelu voi olla joko kuluttajan vastuulle kokonaan 

siirretty itsepalvelukanava tai vain vaihtoehtoinen kanava hoitaa jokin 

terveydellinen seikka verkossa. 

Terveyspalveluiden sähköistymiseen liittyvä kirjallisuus ja tutkimus ovat vielä 

suhteellisen niukkaa ja siksi aiheeseen liittyvää, yhdenmukaista termistö on vasta 

muotoutumassa. Viestintä- ja informaatioteknologian lääketieteellisiin 

sovelluksiin on pyritty löytämään kuvaavaa termiä vasta 2000-luvulla (Castrén 

2008, 17). Englanninkielinen termi eHealth esiintyy ensimmäisiä kertoja vuonna 

2000 (Cosmos 2000) ja sen suomennosta eTerveyttä, ennakoitiin nopeasti 

yleistyväksi termiksi (Winblad & Reponen 2004, 4886). Winblad ja Reponen 

kuvaavat eTerveyden käsitettä informaatioteknologian käyttönä kaikissa niissä 

toiminnoissa, jotka jollain lailla liittyvät terveyteen. Käsitteellä tarkoitetaan 

terveyspalveluiden ja informaation jakamista internetin ja muun teknologian 

kautta kansalaisille (Eysenbach 2001). ETerveyden käsite on laajalle levinnyt ja 

käytössä oleva konsepti, joka kuvaa perusterveydenhuollon elektronisia kanavia. 

E-terveyspalveluiden määrä on ollut viime vuosien aikana kasvussa ja ne ovat 

lisääntyvissä määrin levinneet kuluttajien käyttöön internetissä.   

E-terveyspalvelut tarkoittavat siis palveluja, joita tarjotaan sähköisessä muodossa. 

Hietanen (2001, 87) katsoo uudenlaiseksi innovatiiviseksi terveydenhoidon 
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muodoksi, mutta myös perinteisen terveydenhoidon jatkeeksi ja työkaluksi. 

Hietanen (mt. 91) näkee sähköisten terveyspalveluiden suurimpana hyötynä 

riippumattomuuden ajasta ja paikasta. Verkkoterveydenhuollon lisääntyvä 

kansainvälinen suosio osoittaa todennäköisen kehityssuunnan myös Suomen 

terveysmarkkinoilla. Euroopassa ainakin Englannissa, Saksassa ja Tanskassa 

terveydenhuollon ammattilaiset ovat alkaneet yhä enemmän keskittyä 

eTerveyteen ja e-terveyspalveluihin (Andreassen ym. 2007). ETerveys on ollut 

esillä myös Euroopan unionin tietohallinnon toimintaohjelmassa eHealth ERA 

2004 (European Research Area for eHealth). Ohjelmassa selvitettiin 

terveydenhuollon teknologian käyttöönottoa ja tavoitteena oli eTerveys-

yhteistyön kehittyminen ja vahvistuminen jäsenmaiden kesken (Hämäläinen ym. 

2008, 7) . ETerveys näyttää siis vakiintuneen asiantuntijoiden kieleen niin meillä 

kuin muuallakin.  

Suomen Sanastokeskuksen (2012) termistöstä ei kuitenkaan löydy tulkintaa 

sanalle eTerveys. Tietoverkon palveluiden avulla tapahtuvaa asiointia kutsutaan 

lähteen mukaan eTerveyden sijaan verkkoasioinniksi tai sähköiseksi asioinniksi. 

Sana eTerveys esiintyy siis lähinnä alan raporteissa ja julkaisuissa – ei niinkään 

tieteellisessä tutkimuksessa. Johdonmukaisuuden vuoksi jatkan tutkimustani 

käyttämällä eTerveys käsitteen sijasta sähköisiä terveyspalveluita.  

Tuorila (2011) puhuu uudelle aikakaudelle siirtymisestä, jossa jokainen kuluttaja 

kantaa vastuun itsestään ja velvollisuus omasta ja lähimmäisen hoidon 

turvaamisesta kuuluu kaikille. Potilaskuluttajan aktiivista roolia 

terveydenhuollossa, tietoteknologiaa apuna käyttäen, on korostettu jo pitkään niin 

kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Yhdysvalloissa terveydenhuollon 

informaatioteknologian käyttö on saanut osakseen paljon huomiota. Vuonna 2011 

järjestettiin kuluttajien terveyden informaatioteknologian huippukokous 

(Consumer Health IT Summit) ja kampanjan tavoitteena voimauttaa ja kouluttaa 

kuluttajia toimimaan omassa terveydenhoidossaan aktiivisina ja tietoteknologian 

hallitsevina vuorovaikuttajina (Murphy 2011, 339). Euroopassakin 

terveydenhuollon sähköisten kanavien potentiaali on tunnustettu. Euroopan 

komission (2012) terveysohjelman konferenssin käsittelylistalta löytyy oman 

ohjelmanaan sähköisten terveyspalveluiden tulevaisuuden ja innovaatioiden 

käsittely.  
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Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö toteutti jo vuonna 1996 tietoteknologian 

hyödyntämisstrategian (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007). Strategia pyrki 

selvittämään toimintatapoja, joilla voidaan kehittää omaehtoista terveydenhoitoa 

ja itsenäisempää suoriutumista tietoteknologian avulla. Tavoitteena oli myös 

parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden laatua, saatavuutta ja tehokkuutta. 

Strategia onkin kulkenut politiikassa mukana aina tähän päivään saakka, joskin 

sen käytännön toteutus on nähty heikkona (Hämäläinen & Hyppönen 2006, 111, 

119–121). Terveydenhuollon teknologiakeskeisyys näyttää kuitenkin selvästi 

vahvistuneen (Hämäläinen & Hyppönen 2006, 111). Suomessa terveyspalveluiden 

sähköistymisen myötä vuonna 2007 on laadittu laki sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakastiedon sähköisestä käsittelystä ja palveluasioinnista (FINLEX 2007).  

Keskittyminen tietoteknisiin palveluratkaisuihin käy ilmi myös Sosiaali- ja 

terveysministeriön tuoreimmasta kansallisesta kehitysohjelmasta (Kaste), jonka 

osatavoitteina kuvataan sähköisen asioinnin vahvistaminen ja asiakaslähtöisten 

tietojärjestelmäratkaisujen kehittäminen (Sosiaali – ja terveysministeriö 2012). 

Lisäksi Suomi on ollut mukana Euroopan unionin rahoittamassa ”eHealth ERA” 

(European Research Area for eHealth) hankkeessa, jonka tarkoituksena oli tukea 

jäsenmaiden ”eTerveys” –yhteistyön vahvistumista (Hämäläinen ym. 2008, 7). 

Keskeisimpiä projektin tavoitteita olivat terveydenhuollon palvelujärjestelmän 

modernisointi ja toiminnan tehokkuuden ja laadun parantaminen. Projektin aikana 

painotettiin eniten sähköisten potilaskertomusten, potilaiden sähköisen 

tunnistautumisen ja terveystiedon portaalien käyttöönottoa ja kehitystä. 

Sähköisiä terveydenhuollon palveluita voivat olla esimerkiksi terveydenhuollon 

niin kutsutut rutiinipalvelut, kuten laboratoriotulosten julkaisu, reseptien uusinta 

ja ajanvaraus, jotka voidaan korvata virtuaalipalveluilla ja sijoittaa 

verkkoympäristöön (Ryynänen ym. 2004, 3). Oulussa 2009 toteutettu Oulun 

Omahoitopalvelu, tarjoaa ydinpalveluinaan sähköistä ajanvarausta, 

laboratoriotulosten sähköistä tarkastelua henkilökohtaisen terveyskansion avulla 

sekä verkkoneuvontaa (Hirvasniemi & Kanto 2009, 24–26). Terveyteen liittyvää 

verkkoneuvontaa on saatavilla myös Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Hyvis – 

portaalista. Portaali tarjoaa käyttäjilleen terveyteen liittyvän kysymys-vastaus 

kanavan, joko yksityisesti tai julkisesti (Jylhä 2007, 30, 36). Lisäksi Ylioppilaiden 

Terveydenhoitosäätiö YTHS on kunnostautunut sähköisten palveluiden tarjoajana 
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jo vuodesta 1993 (Castrén 2008, 15) tarjoamalla opiskelijoille muun muassa 

verkkoneuvontaa ja sähköpostitse toimivaa terveysneuvontaa.  

3.1 Suhtautuminen sähköisiin terveyspalveluihin  

 

Sähköisten terveyspalveluiden tarjonta ja kysyntä ovat Suomessa lisääntyneet 

viime vuosien aikana. TNS Gallupin tuottaman tutkimuksen mukaan yli 70 

prosenttia tutkimukseen osallistuneista suomalaisista toivoo sähköistä pääsyä 

omiin potilastietoihin, tutkimustulosten prosessin ja ajanvaraukseen. (SITRA 

2008). Tutkimus osoittaa, että potilaskuluttajien omatoimisuus ja aktiivisuus 

terveydenhuollon palveluiden käytössä on kasvamassa.  

Elisa Oyj:n teettämän selvityksen mukaan melkein puolet suomalaisista olisi 

valmis hoitamaan lääkärin kontrollikäynnit videoyhteyden avulla (Rantanen 

2012). Selvitys osoittaa myös, että muutosvastarinta on hyvin vähäistä. Tämä 

haastaa terveyspalvelujen tarjoajat kehittämään ja lisäämään sähköisiä portaaleja 

ja palvelukanavia niitä vaativille kuluttajille.   

Sähköiset terveydenhuollon palvelut synnyttävät kuitenkin kahtiajakoa kuluttajien 

mielipiteissä. Toisaalta ajatellaan verkkopalveluiden avaavan mahdollisuuden 

tehokkaaseen ja saumattomaan terveydenhuollon palveluketjuun, jossa ajasta ja 

paikasta riippumattomat palvelut nähdään edistyksellisinä ja toimivina. Toisaalta 

on kuitenkin ryhmä kuluttajia, jotka ovat huolissaan terveyspalveluiden 

siirtymisestä verkkoon. Huolenaiheita ovat hoidon inhimillisyyden heikentyminen 

ja se tosiasia, että sähköiset palvelut edellyttävät tietotaidon (Jylhä 2007, 16) 

lisäksi pääsyä verkkoon, mikä ei aina ole mahdollista esimerkiksi maaseudulla ja 

muilla rajaseuduilla, joissa ei ole kattavaa tietoverkkoa. Tästä seuraa kysymys 

palveluiden tasa-arvoisuudesta.  

Toisaalta sähköisillä palveluilla pyritään tuomaan palvelut kaikkien kansalaisten 

kotiin, mutta toisaalta unohtuu, ettei kaikilla ole pääsyä internetiin tai riittävää 

tietoteknistä osaamista. Sähköisten  palveluiden tulisi palvella kaikkia kansalaisia 

paikasta riippumatta. Jos asuinpaikka tai tietoverkon kattamattomuus estävät 

kuitenkin palveluun pääsyn,  palvelun tasa-arvoisen tarjonnan periaate horjuu. 
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Sähköiset palvelukanavat olettavat lisäksi kuluttajan vastuun kasvua ja 

lisääntynyttä aktiivisuutta hoidon prosessissa. 

Myönteisiä potilaskuluttajan näkökulmia ovat internetin tuomat mahdollisuudet 

osallistua omaan terveydenhoitoon, kokemus henkilökohtaisesta hallinnasta ja sen 

tuoma potilastyytyväisyys (Jylhä 2007, 16). Järvikoski ja Härkäpää (2006, 130– 

132) puhuvat valtaistumisesta tai voimaantumisesta (empowerment), jolla 

tarkoitetaan toimintavallan puuttumista ja lopulta sen tavoittamista. Valtaistumista 

tai voimaantumista voidaan tarkastella yksilötason lisäksi ympäristön 

olosuhteiden muutoksina. Valtaistuminen voi käsittää myös prosesseja 

organisaation tai yhteiskunnan tasolla, jotka tukevat yksilön aktiivisuutta ja 

vaikutusmahdollisuuksia. Toiviainen (2011, 778) kuitenkin lisää, että 

voimaantuminen on viime kädessä yksilöstä itsestään lähtevä ja sosiaalinen 

prosessi, jota ulkopuolisesti voidaan vain tukea, ei luoda. Sähköiset 

terveyspalvelut voisivat Toiviaisen (2011) ajatuksia mukaillen siis tarjota tukea 

potilaskuluttajalle terveydenhoidon prosessissa. Verkkopalvelut eivät kuitenkaan 

itsessään luo voimaantumisen tunnetta niin kauan kuin potilaskuluttaja ei ole 

halukas niitä hyödyntämään. Tuorilan (2009, 104) mukaan voimaantuminen 

edustaa tilannetta, jossa päätösvalta on potilailla itsellään. Vapaaehtoisuus 

sähköisten terveyspalveluiden käytössä korostuu.  

Muita myönteisiä puolia sähköisessä asioinnissa nähdään ajasta ja paikasta 

riippumattomuus sekä helppous ja nopeus (Jylhä 2007, 50). Terveydenhuollon 

verkkopalvelu voi parhaimmillaan tarjota potilaalle mahdollisuuden hoitaa 

esimerkiksi reseptien uusinnat kotoa tai välttää niin kutsutut turhat lääkärikäynnit, 

kun perusneuvontaa saa sähköisessä muodossa. Oletuksena tällöin on tietenkin se, 

ettei vaiva vaadi akuuttia hoitoa ja potilas tietää mitä etsii. Syrjäseuduilla asuvat 

hyötyvät hoidon aika- ja paikkariippumattomuudesta: voidaan säästää sekä aikaa 

että matkakuluja. Kroonisista vaivoista kärsiville sähköiset terveysportaalit ja 

palvelut voivat puolestaan antaa arvokkaan työkalun sairauden jatkuvaan hoitoon 

(Åkeson ym. 2006, 641). Sähköiset seurantaohjelmat tarjoavat kroonisista 

vaivoista kärsiville tärkeän omahoitoon perustuvan kanavan, jolla voi olla 

merkittävä vaikutus sairauden hallintaan (Hyppönen & Niska 2008, 24).  

Vuorovaikutteinen sähköpostilla toimiva kysymys-vastausmahdollisuus koetaan 
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myös tärkeäksi palveluksi terveydenhuollossa. Yhdysvalloissa tehdyn 

tutkimuksen mukaan sähköpostipalvelusta lääkärin kanssa oltaisiin valmiita 

maksamaan ja suuri osa tutkimukseen osallistuneista oli valmis vaihtamaan 

palveluntarjoajaa saadakseen mahdollisuuden kyseiseen palveluun (Fotch 2002, 

113–114). Mahdollisuus tavoittaa lääkäri sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta 

lisää myös kuluttajan kokemusta tilanteen ohjaamisen mahdollisuudesta (Åkeson 

ym. 2006, 641). Potilaskuluttajan kasvavat vaatimukset terveysmarkkinoilla 

heijastuvat osittain yhä tietoisemmasta ja voimavaraistuneesta kuluttajasta, jolle 

internet tarjoaa loputtoman määrän tietoa terveyteen liittyvissä asioissa.   

Potilaskuluttajien vaatimukset hoidon tavoitettavuudesta luovat  uusia haasteita 

lääkärille ja herättävät keskustelua siitä, voidaanko lääkärin olettaa jatkuvasti 

olevan virtuaalisesti tavoitettavissa (Åkeson ym. 2006, 641). Sähköisen 

kysymysten lähettämiseen liittyy suuria haasteita, sillä potilaskuluttajien 

lähettämät kysymykset voivat olla puutteellisia tai epäselviä eikä varsinaista 

diagnoosia voi tehdä ilman potilaan tapaamista (Jylhä 2007, 36–38). Lisäksi 

kysymyksiin vastaaminen edellyttää riittäviä henkilöstöresursseja, jotta 

vastausprosentti pysyy kohtuullisena.   

Sähköiset terveyspalvelut herättävät siis myös kielteistä keskustelua. Uudeksi 

ilmiöksi muodostunut digitaalinen syrjäytyminen on yksi eTerveyteen liittyvistä 

haasteista (Jung & Loria 2010, 60; Koiranen 2006, 18). Digitaalisella 

syrjäytymisellä tarkoitetaan sähköisiin palveluihin siirtymisen aiheuttamaa 

syrjäytymistä ja eriarvoistumista. On selvää, että verkkopalvelut edellyttävät 

tietotekniset osaamisen lisäksi myös pääsymahdollisuutta internetiin. Erot 

internetin käytössä ja pääsymahdollisuuksissa johtuvat pääasiassa 

maantieteellisistä syistä ja ikäryhmien välisistä eroista. Tilastokeskuksen (2010) 

selvityksen mukaan nuorten ja iäkkäämpien ryhmien välillä on selkeitä eroja 

internetin käyttömäärissä. Kysyttäessä internetin käyttöä viimeisen kolmen 

kuukauden sisällä 16–54-vuotiaiden välillä ei ole prosentuaalisesti suuria eroja ja 

lukemat liikkuvat 90 prosentin ja 100 prosentin välillä.  55-vuotiaista ylöspäin 

prosenttilukema laskee 75 prosenttiin. 65–74-vuotiaiden ryhmässä internetin 

käyttöaste on enää 43 prosenttia eli reilusti alle puolet ikäryhmästä.  
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Sähköisen palvelun käyttö edellyttää luonnollisesti pääsyä internetiin. 

Pääsymahdollisuudet tietoverkkoon voivat kuitenkin vaihdella maaseudulla ja 

pienillä paikkakunnilla, missä toisaalta sähköisen terveyspalvelun hyödyn 

ajatellaan olevan suurta. Aikaan ja paikkaan sitoutumattomien 

terveyspalveluidenhan juuri pitäisi hyödyttää kuluttajia parhaiten alueilla, joissa 

välimatkat ovat pitkiä ja palvelut kaukana.  

Terveydenhuollon verkkopalveluita koskevia huolenaiheita ovat lisäksi 

tietoturvaan liittyvä epävarmuus, palveluntarjoajan luotettavuus sekä mahdollisen 

sähköposti asioinnin synnyttämät epäselvyydet (Jung & Loria 2010, 60). Lisäksi 

olennaista on kuluttajien huolellinen informoiminen e-palvelun mahdollisuudesta, 

joka voi useissa tapauksissa jäädä puutteelliseksi (mt. 60).  Sähköiseen asiointiin 

totuttautuminen vaatii myös aikaa.  

Pantzar (1991, 131) puhuu teknologisten innovaatioiden kesyyntymisestä, jolla 

tarkoitetaan innovaatioon tutustumisen ja totuttautumisen prosessia. Suomessa 

viitettä tästä kesyyntymisestä antaa ainakin verkkopankki ja sähköiset 

vakuutuspalvelut, jotka ovat onnistuneesti juurtuneet suomalaisten kuluttajien 

arkikäyttöön. Terveyspalveluiden sähköistymisessä kesyyntymisen prosessi on 

kuitenkin vasta alussa. Terveydenhoidon verkkoon siirtymisen haasteita selittää 

lisäksi innovaatioprosessi eli se, miten innovaatio leviää sosiaalisessa 

ympäristössä (Ong ym. 2008, 115). Yksinkertaistaen se kuvaa ihmisten totuttua 

tapaa toimia ja hoitaa asioita. Innovaation sopeutuminen ihmisten arkeen riippuu 

yksilön käyttäytymismalleista ja elämäntyylistä.  

Selvää on, että terveyspalvelutarjonnassa on käynnissä murrosvaihe, jonka 

onnistuminen on  riippuu sekä palvelun kehittäjistä ja tuottajista, mutta ennen 

kaikkea kuluttajista. Lopulta kuluttaja määrää, sopiiko sähköinen 

palveluympäristö hänen elämäntyyliinsä ja totuttuihin käyttäytymismalleihinsa. 

Tietotekniikan innovaatioista puhuttaessa täytyy hyväksyä myös se tosiasia, että 

osa kuluttajista jää sähköisen palvelun ulkopuolelle tietoteknisten taitojen 

puutteellisuuden vuoksi. Eriyisesti iäkkäät ihmiset lukeutuvat tähän ryhmään. 

Toisaalta Kytön (2007, 149) selvityksen mukaan iäkkäät suhtautuvat yhä 

myönteisemmin verkkopalveluihin. Ikään liittyvien oppimishaasteiden lisäksi 



 26

kuluttajilla voi olla myös suoranaisia fyysisiä rajoitteita sähköisten palveluiden 

käyttöön. 

 

3.2 Sähköisten palveluiden tarjonta ja informaatiovallankumous 
 

Yksityisen sektorin rooli Suomen terveydenhuollossa on ollut pitkään lähinnä 

julkisen sektorin palveluita täydentäminen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010). 

Yksityisen terveydenhuollon sektori on kuitenkin kasvanut viimeisen kymmenen 

vuoden aikana niin potilas- kuin lääkärimäärältäänkin (Laurikka-Routti 2012, 

523) ja kasvu on ollut vuosittain kahden prosenttiyksikön luokkaa (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2010).  

Pääasiallisina syinä yksityisen sektorin palvelujen kasvavaan kysyntään on ollut 

kuntien rahoituspohjan heikkeneminen ja siitä johtuva julkisen terveydenhuollon 

kuormittuminen ja hoidon laadun kärsiminen (Valtioneuvoston kanslian muistio 

2010). Kustannusten kasvu on pakottanut miettimään vaihtoehtoisia 

palveluratkaisuja julkisen terveydenhuollon tueksi (Okko ym. 2007, 7) 

Ongelmanratkaisuksi on kehitetty julkisen ja yksityisen sektorin 

yhteistyötoimintaa ja yhteistyöverkostoja monipuolistamaan palvelutarjontaa. 

Esimerkiksi työterveydenhuollon järjestäminen toteutetaan usein ostopalveluna ja 

yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa. 

Yksityisen sektorin kasvun myötä myös kilpailu toimijoiden välillä on kasvanut ja 

yksityiset terveyspalvelut ovat yhä markkinavetoisempia. Markkinalähtöiseen 

ajatteluun sisältyy ajatus terveyspalveluista kauppatavarana tai 

kulutushyödykkeenä, vaikka Suomessa puhdas kaupallinen ajattelu on hyvin 

vähäistä ja vain murto-osassa terveyteen liittyvistä palveluista (Toiviainen 2007, 

18).  

Suomessa yksityisellä terveydenhuollon sektorilla peruslähtökohtana on ollut, että 

hoitoa saa, kun on valmis maksamaan siitä. Yksityinen terveydenhuolto voi 

tarjota tarpeeseen sopivan ratkaisun maksuvalmiille nykykuluttajalle, joka haluaa 

palvelunsa tässä ja nyt. Yksityinen sektori pyrkiikin olemaan palveluissaan 

joustava ja nopeasti kysyntään vastaava. Julkisen terveydenhuollon peruspalvelut 

ovat puolestaan maksuttomia tai ainakin monin verroin edullisempia kaikille 
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veronmaksajille. Palveluvalinnasta joudutaan vain maksamaan useimmiten 

enemmän aikayksikössä. Julkisessa terveydenhuollossa asiakkaiden tarpeisiin 

mukautuminen on ollut puutteellista juuri pitkittyneistä jonotusajoista johtuen 

(Okko ym. 2007, 20).  

Vaaraman ym. (2010, 37) selvityksen mukaan vuonna 2009 sairaanhoitoa 

kohtuuttoman kauan odottaneiden prosentuaalinen määrä julkisiin 

terveyskeskuksiin oli 44 prosenttia, kun yksityisellä puolella hoidon odotteluun 

tyytymättömiä oli vain 6 prosenttia. Hoitoon pääsyn nopeus näyttää siis olevan 

yksityisen terveydenhuollon valtti. Toisaalta puutteellinen maksuvalmius ja heikot 

taloudelliset kannusteet hakeutua yksityiselle puolelle jarruttavat osaltaan 

potilasmäärien kasvua yksityisillä lääkäriasemilla (Vaarama ym. 2010, 34).  

Julkisen sektorin rajatut taloudelliset resurssit ja terveydenhuollon 

kuormittuminen ovat pääasiallisia syitä kunnallisen terveydenhuollon 

ruuhkautumiseen. Ruuhkautuminen vaikuttaa palvelun laadun kokemukseen ja 

ajaa maksukykyiset kuluttajat yksityisille lääkäriasemille. Konttisen (2012) 

mukaan myös lääkäreiden lisääntyvä siirtyminen terveyskeskuksista yksityisten 

yritysten palkkalistoille on uhkaava kehityssuunta. Siirtymällä on kalliit 

seurauksensa julkisen perusterveydenhuollon laadulle sekä kestävyydelle. Vuonna 

2004 joka kolmannes koki Suomen terveydenhuollon toimivan moitteetta, kun 

vuonna 2009 näin ajatteli enää viidennes (Vaarama ym. 2010, 38). Stakesin 

tulevaisuusraportissa (Vuorenkoski ym. 2008, 40–42) yksityinen sektori nähdään 

tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamismallissa yhä 

tasavertaisempana toimijana suhteessa julkiseen sektoriin. Raportti ennakoi myös 

räätälöidympiä palveluita ja itsehoitoon kannustamisen lisääntymistä.  

Yksilöllisyys, innovatiivisuus ja asiakaslähtöisyys kuvastavat siis tulevaisuuden 

terveydenhuoltoa. Yksityiset toimijat pyrkivät vastaamaan näihin tarpeisiin, 

tavoittelemalla asiakastyytyväisyyttä, potilaslähtöisyyttä ja tuomalla markkinoille 

uusia teknologisia innovaatioita. Julkisen sektorin lailla myös yksityiset 

palveluntuottajat ovat vähitellen siirtymässä yhä enemmän kohti sähköisiä 

palveluratkaisuja ja asiakkaille suunnattuja sähköisiä asiointikanavia. Myös 

tutkimukseni alkuperäisenä tutkimuskohteena oleva lääkäriasema on tuonut 

palveluvalikoimaansa asiakkaille tarkoitetun sähköisen palvelukanavan. Jo 
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laajalle yleistyneen sähköisen ajanvarauksen lisäksi tämä uusi sähköinen 

palvelukanava tarjoaa muitakin palveluita kuten potilashistoriatietoja sekä 

sähköiset laboratoriotulokset suojatussa verkkoympäristössä.   

Julkisella sektorilla systemaattisia katsauksia sähköisistä terveyspalveluista on 

lukuisia, mutta katsauksia yksityisen terveydenhuollon sähköisistä palveluista on 

toteutettu viime vuosien aikana hyvin vähän. Vuonna 2007 toteutetusta 

selvityksessä on kuitenkin selvitetty 28 eri yksityisen terveydenhuoltoalan 

yrityksen sähköisten palveluiden toiminnot (Winblad & Reponen 2004). 

Selvityksestä käy ilmi, että lähes jokaisella toimijalla oli tiedottavat verkkosivut. 

Suora sähköinen ajanvaraus löytyi puolestaan 40 prosentilta vastaajista, kun 

vuonna 2005 vain viidesosalla vastaajista oli kyseinen palvelu. Sähköisen 

ajanvarauksen yleistymisen trendi on ollut siis näkyvillä useiden vuosien ajan.  

Sähköistä konsultaatiota eli sähköpostilla tai muulla sähköisellä viestillä toimivaa 

kysymys-vastauspalvelua lääkärin ja potilaan välillä oli 2007 vain kahdella 

tutkimukseen osallistuneista. Konsultaatiopalveluiden trendi lienee kuitenkin 

yleistymässä ainakin yksityisellä sektorilla (Åkeson ym 2006). Lisäksi 2007 

vuoden selvitys osoittaa, että asiakkaille avoinna olevan henkilökohtaisen 

sähköisen potilaskertomuksen ja laboratoriotulosten sähköinen tarjonta ovat 

yksityisten toimijoiden kesken vielä hyvin vähäistä (Winblad & Reponen 2004, 

66–67). Ainoallakaan vastanneista ei ollut kyseisiä palveluja vuonna 2007. Tähän 

tilastoon on odotettavissa muutosta lähitulevaisuudessa, kun oletetaan yksityisen 

terveydenhuollon seuraavan julkisen sektorin osoittamaa esimerkkiä sähköisistä 

palveluista. Asiakkaille avoimia laboratoriotuloksia ja sähköisiä 

potilaskertomuksia toteutetaan jo laajamittaisesti julkisella sektorilla. Näistä 

esimerkkeinä ovat Oulun Omahoitohanke (Hirvasniemi & Kanto 2009) ja 

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS (Castrén 2008, 44).  

Julkinen terveydenhuolto on kehittämässä potilasturvallisuutta ja potilastietojen 

yhteiskäyttöä tukemaan terveydenhuollon henkilökunnan käyttöön sähköistä 

potilasarkistoa, eArkistoa (Lääkärilehti 2012). Käyttöönotto tapahtuu asteittain 

vuoden 2014 aikana. Yksityinen sektori seuraa perässä ja ryhtyy myös 

hyödyntämään eArkistoa 2015 (Lääkärilehti 2012 ; Terveyden- ja hyvinvoinnin 

laitos 2012).  Tässä on nähtävissä julkisen ja yksityisen sektorin symbioosia 
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palveluntarjonnassa. Se viittaa osittain myös sosiaalipolitiikassa valitsevaan 

ilmiöön, ”welfare mixiin” (Isomäki 1998, 75). Hyvinvointiin liittyvän ideologian 

tausta-ajatuksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö, mutta toisaalta 

palvelujen käyttäjien suurempi omavastuu. Jos julkisen sektorin voimavarat eivät 

riitä turvaamaan hyvinvointiyhteiskunnan palvelurakenteiden toimivuutta, 

yksityinen sektori yrittää asemallaan turvata riittävän palvelutarjonnan. Tästä jo 

toimivan esimerkin tarjoaa julkisen terveydenhuollon piirissä hyödynnetyt 

palvelusetelit. Palvelusetelillä tuetaan potilasta hakeutumaan yksityisen tarjoajan 

piiriin, jos kunta ei palvelua pysty sitä potilaalle tarjoamaan. Palveluseteli tarjoaa 

myös mahdollisuuden valita kunnallisen ja yksityisen palveluntarjoajan välillä.  

Kuusi (2008, 10) ennakoi vuoden 2030 yhteiskunnan ja Suomen terveydenhuollon 

keskeisimmiksi muutoksiksi kokonaan uudenlaisen terveydenhuollon asiakkaan 

sekä kehittyneen teknologian tuomat muutokset. Näillä hän viittaa siihen 

informaatiovallankumoukseen, jonka internet on saanut aikaan. Potilaalla on nyt 

käsissään valtava määrä tietoa, jonka avulla hän voi omatoimisesti tutkiskella 

syntyneen vaivan mahdollista syytä jo ennen lääkärin vastaanottoa. Potilas on 

aktiivinen tiedonhakija. Tämä roolimuutos on perusteellisesti muuttanut tapoja, 

joilla potilas kommunikoi ja käyttäytyy lääkärin vastaanotolla. Yleisesti ottaen 

nämä perinteiset vuorovaikutuksen käyttäytymiskaavat kuluttajan ja 

palveluntarjoajien välillä ovat kokeneet todellisen muodon muutoksen (Hogg ym. 

2003, 476).  

Historiallisesti potilas on aina ollut passiivinen hoidon vastaanottaja ja lääkäriin 

nähden tiedollisesti alemmassa asemassa (Hogg 2003, 477; Kuusi 2008, 11). 

Voimasuhde potilaan ja lääkärin välillä on ollut perinteisesti vahva, mutta 

sähköisesti tarjottavan tiedon lisäännyttyä tämä tasapaino on osin ”järkkynyt”. 

Vastaanotolle voi nyt astella ahkerasti opiskellut, tietoa hakenut ja 

keskustelupalstoja läpikäynyt kuluttaja, joka vaatii vahvistusta diagnoosilleen ja 

ennen kaikkea hyvää palvelukokemusta. Kuluttaja ei välttämättä pyri toimillaan 

kyseenalaistamaan lääkärin asiantuntijuutta. Hoggin ym. (2003, 485–486) mukaan 

kyseessä lienee vain tarve sitouttaa itsensä paremmin hoitoprosessiin ja ymmärtää 

omaa terveydentilaa paremmin. Eurobarometrin mukaan (2003, 7) 41,5 prosenttia 

Euroopan kansalaisista kokee internetin hyvänä tiedonlähteenä terveystietoa 

etsittäessä.  
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Uusi potilasrooli ja kohtaamisen voimasuhteiden muutos herättää ristiriitaisia 

tunteita terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Vaivaansa opiskellut 

potilas voi saada hoitavassa osapuolessa aikaan vastareaktion ja tunteen varpaille 

astumisesta, mutta toisaalta valistunut ja tietoinen potilas voi osaltaan helpottaa 

ammattilaisen päivärutiineja ja tehostaa hoidon etenemistä. Lisäksi 

informaatiohakuinen potilas hakeutuu todennäköisemmin hoitoon ajoissa ja on 

hoitoon sitoutunut, mikä nähdään positiivisena terveydenhuollon ammattilaisten 

keskuudessa. Haastateltu lääkäri kertoo: 

 

Mä voisin ajatella sellasen, että esimerkiks yliopistokoulutettuja 

ihmisiltä, yliopistokoulutetuilta niin vois tää asia onnistuu hyvin ja ne 

tulee sillai ite valmiiks tutkineina ja siinä on semmonen paketti mikä 

on valmiina. Ja se vaan se homma hoituu tosi nopeesti (L3). 

 

Informaatiohakuisuuden aste voidaan nähdä luokittelevaksi tekijäksi 

potilaskuluttajien kesken. Hogg ym. (2003, 487) luokittelee potilaskuluttajat 

kolmeen kategoriaan. Passiivinen kuluttaja on tyytyväinen hoitoonsa, eikä koe 

tarvetta hyödyntää Internetistä saatavilla olevaa lisäinformaatiota hoidon tueksi. 

Aktiiviset kuluttajat puolestaan eivät ole täysin tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja 

etsivät tietoa internetistä ja keskustelevat kokemuksistaan muiden kuluttajien 

kanssa. Informaatiota tai lisähoitoa ei kuitenkaan tässä ryhmässä haeta oman 

terveydenhuoltopiirin ulkopuolelta. Kolmanneksi on luokiteltu ne kuluttajat, jotka 

ovat tiiviisti osallistuvia omaan terveydenhuoltoonsa eivätkä ole lainkaan 

tyytyväisiä saamaansa hoitoon. He etsivät internetistä systemaattisesti tietoa ja 

vertailevat vaihtoehtoja hoidolleen. 
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3.3 Palvelukokemusten merkitys terveydenhuollossa 

 

Terveydenhuollossa on kyse järjestämisvelvoitteen perusteisesta palvelun 

tuottamisesta (Okko ym. 2007, 29), mikä eroaa perinteisiksi koetuista 

palvelualoista. Kuluttajat eivät hae palvelua palvelukokemuksen vuoksi, vaan 

hoitaakseen sairauttaan tai muuta terveydellistä vajetta. Palvelua haetaan koska 

koettu, heikentynyt terveydentila niin vaatii. Palvelun tarve poikkeaa esimerkiksi 

tarpeesta ostaa auto tai uusi vaate. Palvelukokemuskin saa siten tässä yhteydessä 

erilaisen merkityksen.  

Kuluttajien kysyntä kohdistuu terveyspalveluihin siis koska he tavoittelevat 

parempaa terveyttä. Terveyspalveluiden kulutus on harvoin kellekään 

vapaaehtoinen, haluun perustuva kuluttajavalinta (Berry & Bendapuni 2007, 114).  

Palvelua ei kulutetakaan sen itsensä vuoksi, vaan palvelun merkityksen ja siitä 

syntyvän hyödyn vuoksi. 

Terveydenhuoltoon liitetään kirjallisuudessa usein liiketalouden termejä kuten 

palvelu ja kulutus. Terveyttä tavoitellaan terveyspalveluita kuluttamalla. Kanste 

ym. (2009) puhuvat terveydenhuollon asiakkaiden palvelutarpeista, 

avainasiakkaista ja palveluprosesseista sekä palveluiden suurkuluttajista. Näillä 

termeillä he viittaavat tehokkuus- ja kustannustoimenpiteisiin, joita julkisessa 

terveydenhuollossa paljon mietitään. Terveyspalveluidenkin toiminnan kehitys on 

taloudellista toimintaa. Potilas on palveluja kuluttava asiakas, jolle voidaan 

suunnitella räätälöity palvelukokonaisuus. 

Helkkula (2011, 371–379) on luonnehtinut palvelukokemuksen käsitettä 

palveluprosesseina, jotka ovat aikaan ja paikkaan sidottuja. Tässä ajattelussa 

oletetaan palveluympäristö muuttuvaksi ja vaikuttavan siten koko 

palveluprosessiin. Malli korostaa myös yksilön aktiivisuutta palvelukokemuksen 

muokkaajana. Helkkulan kuvaus on siten siirrettävissä myös sähköiseen 

terveyspalvelukontekstiin. Terveydenhuollon sähköistyminen ja sen myötä 

syntyvät muutokset muokkaavat perinteistä palveluprosessia ja kuluttajien 

palvelukokemuksia, mikä väistämättä korostaa yksilön aktiivisuutta ja 

omatoimisuutta.  
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Kuluttajatutkimuksen piirissä Halkoaho (2011) on avannut palvelukokemuksen 

tutkimusta ja käsitteenmäärittelyä. Halkoaho on tutkinut elokuvien kulutusta ja 

korostanut sen kokemuksellisia piirteitä. Elokuvalipun ostolla kuluttaja hankkii 

elokuvan lisäksi kokemuksia, elämäntyyliä, tunteita ja minäkuvaa, jotka 

heijastuvat myös kuluttajan sosiaaliseen ympäristöön (Halkoaho 2011, 1–2). 

Autio ym. (2011) ovat myös tutkineet palvelukokemusta asuntomarkkinoilla. 

Aution ym. (2011, 37) tutkimuksesta käy ilmi, että positiiviseen, sähköiseen 

palvelukokemukseen liitetään vahvasti palvelun tarjoajan ja käyttäjän välinen 

luottamussuhde, asiakaslähtöisyys sekä yksilöllisyys. Terveydenhuoltoalalla 

palvelukulttuurin murros ja sähköiset palveluratkaisut muovaavat väistämättä 

kuluttajien palvelukokemusta. Kun palvelut sähköistyvät, kuluttajilta odotetaan 

enemmän vuorovaikutteisuutta ja aktiivisuutta. Terveyspalveluihin liittyvien 

palvelukokemusten voidaan ennustaa muuttuvan sähköisiin palvelukanaviin 

siirryttäessä.  

Bishop ym. (2011) ovat tutkineet terveydenhuollon kuluttajien kokemuksia 

akunpunktiosta yksityisen sektorin ja julkisen sektorin terveydenhuollossa. 

Maksuhalukkuus ja rahalle saatu vastine ovat keskeisiä piirteitä kuluttajissa, jotka 

valitsevat yksityisen sektorin palvelun. Nämä kuluttajat ajattelevat, että jos rahalla 

on tavoitettu odotettu hoitotulos, hinta on ollut hoidon arvoista. Tutkielmaani 

varten haastateltu kuluttaja perustelee yksityisen terveysaseman valintaansa: 

Et mä meen sinne, ja ilmotan, et mä haluun maksaa tän 35 euroo, mitä 

se keskimäärin on, saman tien. Et se on paljon yksinkertasempaa. Jos 

mä oon valmis maksamaan, niin kyl mä koen, et mä saan nopeemmin 

esimerkiks punkkirokotteet yksityisesti, kun mä oon soittanu. Paljon 

helpommalla (H5). 

Bishop kollegoineen (2011, 5) näkevät yksityisen terveydenhuollon kuluttajat 

pragmaatikkoina, joille hyöty voi olla merkittävämpää kuin siihen johtanut 

prosessi. Yksityisen sektorin kuluttajia kuvaavat myös aloitteellisuus ja tarve 

valinnanvapauteen. Kuluttajat arvostavat hoidon yksilöllisyyttä, 

kokonaisvaltaisuutta ja huolenpitoa sekä mahdollisuutta kontrolloida hoidon 

kulkua. Lisäksi arvostusta lisää ystävällinen palvelu, vastaanottoajan joustavuus ja 

pituus ja valtaistumisen (mt., 5) tunne. Mahdollisuus valita terveyspalvelun 
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tarjoaja ja päättää hoitosuhde, jos palvelu ei miellytä, ovat seikkoja, joille 

tutkimuksen kuluttajat antavat arvoa (mt., 6–7).  

Yhtäältä valinnan vapaus yksityisillä terveysmarkkinoilla herättää myös 

epävarmuutta ja haavoittuvaisuuden tunteita. Informaation puute ja luottamus 

hoidon laatuun syövät kuluttajien luottamusta yksityisen sektorin toimintaan. 

Markkinavetoisuus, instituution synnyttämän turvan puuttuminen ja legitimiteetti 

heikentävät osaltaan yksityisen terveydenhuollon kuluttajien luottamusta 

palveluntarjoajaan (Bishop ym. 2011, 8). Yksityisen terveydenhuollon 

nykykuluttaja voitaisiin yksinkertaistaen kuvailla itsetietoiseksi, valinnan vapautta 

ja kontrollia arvostavaksi yksilöksi, joka toivoo rahallensa vastinetta. Yhdistän 

tämän kuvauksen Gabriel ja Langin  (1995, 8) ajatukseen kuluttajuudesta 

moraalisena oppina. Siinä nähdään kuluttajuuden olevan keino saavuttaa vapaus 

ja onnellisuus. Nämä saavutukset perustuvat taas kuluttajan kykyyn valita ja 

vaatia.  

Kuten Bishopin ynnä muiden (2011) tutkimuksestakin käy ilmi, valinnan 

mahdollisuudelle ja omaehtoisuudelle annetaan keskeinen merkitys. Kontrollin ja 

omaehtoisen palvelun tarjoaminen lisää myös Rust & Kannanin (2003, 40) 

mukaan kuluttajien tyytyväisyyttä ja vähentää asiakaspoistumaa. Tutkijat 

viittaavat tässä tarkemmin sähköisen palveluympäristön ominaisuuksiin ja sen 

tarjoamaan lisäarvoon. Asiointi verkkopalvelussa antaa kuluttajalle 

mahdollisuuden päättää asioinnin ajankohta ja sähköiseen asiointiin käytetty aika 

– valinnanvapauden ja kontrollin voidaan siis nähdä toteutuvan osittain 

verkkoympäristössä.  

Potilaan ja lääkärin välillä on silti asiantuntijuuteen perustuva valtasuhde, mikä 

asettaa tietyt rajat potilaan omaehtoiselle toiminnalle – oli kyseessä sitten 

henkilökohtainen tai sähköinen vuorovaikutustilanne. Toiviainen (2011, 778) 

puhuu lääkärin ja potilaan välisestä tietokuilusta ja viittaa sillä lääkärin 

valmiuksiin arvioida paremmin saatavilla olevaa tietoa. Lääkärin ammatillinen 

valta säilyy. Terveyspalveluiden, toisin kuin perinteisten asiakaspalvelualojen, 

kultainen sääntö on, että asiakas ei ole aina oikeassa. Tämä ominaispiirre erottaa 

terveyspalvelualan muista palvelualoista. Haastattelemani lääkäri kuvailee 
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tyypillisiä potilaita, joille potilaan ja lääkärin välinen valtasuhde ei ole 

kirkastunut: 

Mutta siis mun mielestä kyllä potilaat, aika usein ne tulee sinne... ne, 

niil on sama asenne kun ne menee ruokakauppaan: niil on jotain 

mieles, mitä ne haluu ja ne eivät lähde tyytyväisinä paitsi jos ne saa 

nimenomaan sitä mitä ne haluu. Ja mitä ne haluu, ei oo välttämät sitä 

mitä on heille paras (L4). 

Palvelukokemusten tutkimusperinne kulutustutkimuksessa on vielä varsin nuori 

(Autio ym. 2011, 26). Palvelut ovat silti koko ajan yhä enemmän tutkimuksen 

keskiössä ja tutkimusta aiheesta saadaan jatkuvasti lisää (Järvinen & Heino 2004 ; 

Kaijanen 2010). Palveluntuottajan sijasta fokukseen on siirtynyt palvelun 

kuluttaja (Vargo & Luch 2004, 1–15). Palvelukokemuksia tarkastellessa on 

tähdennettävä palveluiden konteksti riippuvuutta. Fyysinen, sosiaalinen ja 

kulttuurinen ympäristö vaikuttavat merkittävästi palvelusta saatuun kokemukseen 

ja palvelun koettuun laatuun (Timmons ym. 2002, 187). Palveluympäristö ja 

kuluttajien antamat merkitykset muovaavat palvelutilannetta ja sen tuomia 

kokemuksia. Esimerkiksi matkailusta saatu palvelukokemus poikkeaa 

todennäköisesti huomattavasti terveyspalveluun liittyvistä kokemuksista.  

Terveyspalvelut eroavat monilta osin muilta palvelualoilta. Terveyspalveluihin 

liittyy lukuisia erityispiirteitä, jotka erottavat ne muista. Terveydenhuoltoa 

palvelututkimuksen näkökulmasta tutkineet Berry & Bendapuni (2007, 111–122) 

ovat tuoneet esiin terveyspalveluiden harvinaislaatuisia ominaisuuksia muihin 

palvelualoihin verraten. Potilaiden palvelukokemuksiin liittyy usein pelko, 

epävarmuus, kipu ja heikko terveys. Tällaiset piirteet harvoin ilmenevät kaupassa 

tai kampaamossa asioivilla kuluttajilla. Terveydenhuollon potilaat tuskin 

myöskään nauttivat palvelustaan sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Palveluun 

hakeutuminen perustuu monesta muista palvelualasta poiketen enemmän 

tarpeeseen kuin haluun (Berry & Bendapuni 2007, 114). Terveydenhuollossa 

potilaat eivät aina arvosta lääkärin omistautuneisuutta hoitoprosessiin – 

palvelunäkökulmasta katsottuna siis palvelunlaatua ei läheskään aina huomioida 

tai ymmärretä arvioida. Positiivisiin palvelukokemuksiin terveydenhuollon 

kuluttajat liittävät seuraavia määritelmiä: empaattisuus, ymmärrys, 
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kokonaisvaltainen hoito ja tasa-arvon tunne (mt., 113). Hoidon sisältö ja 

inhimillisyys vaikuttavat saavan siis erityisen paljon merkitystä palvelua 

arvioitaessa.  

Kulttuurisen kulutustutkimuksen mukaan yritykset luovat tuotteille tai palveluille 

tietyn identiteetin ja kulttuurisen merkityksen (Moisander 2005, 41). Kuluttajien 

tehtäväksi jää näiden merkitysten tulkinta. Yrityksen palvelulleen antama 

merkitys voi näin ollen muuttua kokonaan kuluttajan palvelukokemuksen myötä. 

Terveydenhuoltoalan yritys voi tarjota asiakkailleen sähköistä palvelukanavaa, 

jonka yritys markkinoi kuluttajille tehokkaana ja aikaa säästävänä uutuutena. 

Palvelua kokeilevien kuluttajien arjessa sähköinen palveluympäristö voidaan 

kuitenkin kokea eri tavoin ja sille annetaan eri merkityksiä. Joillekin palvelu sopii 

paremmin kuin toisille. Palvelukokemukselle annettuihin merkityksiin vaikuttaa 

taas se, miten kuluttajat suhtautuvat terveydenhuoltoon ja mikä on heidän 

suhteensa siihen. Tähän keskusteluun palaan tarkemmin tutkimukseni luvussa 

viisi.  

Terveydenhuollon kuormittuminen synnyttää tarvetta uusille innovaatioille ja 

sähköisille ratkaisuille löytyy kysyntää yhä enemmän. Poliittisessa keskustelussa 

korostetaan sähköisten ratkaisujen potentiaalia ja kehitystarvetta, mutta samalla 

kuulutetaan hoidon laadun säilyttämisen ja inhimillisyyden perään. Kultaista 

keskitietä ollaan etsimässä. Suunta on kuitenkin selvä ja sähköiset terveyspalvelut 

ovat jo valtaamassa Suomenkin terveysmarkkinoita. Kuluttajat vastaavat 

muutoksiin eri tavoin. Verkkopalveluiden mahdollistama kasvava osallisuuden ja 

hallinnan tunne miellyttää kuluttajia, ja ajasta ja paikasta riippumaton palvelun 

käyttö houkuttaa. Rantasen (2012) mukaan enemmistö suomalaisista on valmis 

sähköiseen asiointiin myös terveydenhuollossa jos palveluja vain tarjotaan. 

Toisaalta tietoturvaan, inhimillisen hoidon vähenemiseen ja digitaalisen 

syrjäytymiseen (Jung & Loria 2010, 60; Koiranen 2006, 18) liittyy ennakko-

odotuksia, jotka muodostavat kuluttajien keskuudessa epäluuloja ja haluttomuutta 

siirtyä sähköisiin palveluihin.  

Yksityisen terveydenhuollon sektorin kasvaessa kuluttajalähtöisyys ja 

palvelunkehitys saavat yhä enemmän jalansijaa yksityisten toimijoiden välisessä 

kilpailussa. Yksityiselle terveydenhuollon sektorille ajautuvat tavallisesti 
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yksilöllisyyttä, valinnan vapautta ja hoidon kokonaisvaltaisuutta (Bishop ym. 

2011) vaalivat kuluttajat. Sähköiset palvelut voivat tuoda yksityiselle toimijalle 

lisäarvoa ja kilpailuvaltin terveysmarkkinoilla. Suomessa suuntaa 

verkkopalveluiden yleistymisestä näyttää toistaiseksi julkinen terveydenhuolto, 

jossa sähköisiä portaaleja ja palveluja on toteutettu jo lukuisia. Yksityinen sektori 

seuraa kuitenkin tiiviisti perässä.  

Terveyspalvelut palvelututkimuksen kentässä avaavat kokonaan uuden, 

mielenkiintoisen lukunsa. Terveydenhuollon erityispiirteet tekevät 

palveluprosessin ja kuluttajien kokemusten tutkimisesta suhteellisen erilaisen 

verrattuna perinteisiin palveluihin. Sähköiset terveyspalvelut ovat synnyttämässä 

uuden aikakauden  palveluympäristön, joka edellyttää potilailtakin siirtymistä 

aktiivisen palvelunkäyttäjän ja kuluttajan rooliin.  
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4 Kuluttajien rooli terveyspalvelumarkkinoilla 

 

Tässä luvussa esittelen lähestymistapoja kuluttajan roolin ymmärtämiseen uudessa 

sähköisessä palveluympäristössä ja kuvaan kuluttajan roolia palvelumarkkinoilla 

rooliteoriaa soveltaen.  Tarkastelen perinteisen potilaan roolia terveydenhuollon 

rooliasetelmassa, jonka jälkeen pohdin rooliasetelman murroksen taustalla olevia 

tekijöitä. Lopuksi esittelen rooliasetelman uuden lähestymistavan.  

 

4.1 Rooliteoria terveydenhuollon palvelukäsikirjoituksessa 

 

Perinteisesti on nähty, että kuluttaja on potilas sairaalan ovista sisään astuttuaan 

tai istuttuaan terveyskeskuksen lääkärin vastaanottohuoneeseen. Rooliasetelman 

voidaan kuitenkin ennustaa muuttuvan, jos terveyspalveluasiointi tapahtuu 

verkossa kotitietokoneella kuluttajan kotona. Tarkastelen tätä muuttuvaa 

rooliasetelmaa teoreettisesti ja sovellan sitä sosiologian ja palvelumarkkinoinnin 

kentällä käytettyyn rooliteoriaan (Solomon ym. 1985, Biddle 1986, Broderick 

1998). Rooliteoria tarjoaa sopivan lähtöasetelman tarkastellessani kuluttajan 

roolin muutosta sekä kuluttajien siirtymistä sähköiseen 

terveyspalveluympäristöön.  

Solomon ym. (1985) ovat tutkineet vuorovaikutteisia palvelukohtaamisia 

rooliteorian näkökulmasta ja korostaneet rooleihin liittyviä odotuksia. Solomon 

ym. (1985, 105)  puhuvat  myös palvelutapahtuman käsikirjoituksesta, joka 

määräytyy rooleihin kohdistuvista odotuksista sekä niin kutsutusta 

rooliasetelmasta (role set). Palvelutapahtuman käsikirjoitus terveydenhuollossa on 

myös muutoksen alla verkkopalveluihin siirtymisen myötä. Kuluttaja joutuu 

opettelemaan kokonaan uuden, aktiivisen osallistuvan ja tiedostavan 

potilaskuluttajan roolin (Moehr 2002, 230).  

Kuluttajien vaihtelevia rooleja on tutkittu myös palvelukokemuksen näkökulmasta 

(Bitner ym. 1997) sekä draamatuotannon lähestymistapaa hyödyntäen (Williams 

& Andersson 2005), jossa kuluttajien sitouttaminen palveluun nähdään 

muuttuvana roolivalinnasta riippuen. Kuluttajan roolilla on siis keskeinen 
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merkitys palvelun ja palvelukokemuksen kannalta.  Uusi, sähköinen 

terveydenhuollon palveluympäristö edellyttää kuluttajaa sopeutumaan paitsi 

uuteen aktiiviseen roolin, mutta myös uuteen niin kutsuttuun palvelun 

käsikirjoitukseen (service script ks. Solomon 1985, Broderick 1998).  

Broderick (1998) on myös soveltanut rooliteoriaa vuorovaikutteisella 

palvelumarkkinoinnin kentällä. Tässä ajattelumallissa kuluttajan nähdään tekevän 

tiivistä yhteistyötä palveluntarjoajan kanssa ja roolijaot ovat hämärtyneet. 

Palvelunkehitys tapahtuu siis kuluttajaa osallistavalla tavalla (mt., 1998, 351–

352). Broderick on tuonut esiin rooliteorian tärkeyttä suhdemarkkinoinnissa, 

korostanut kuluttajan osallistamista palvelun tarjonnassa ja teorian potentiaalia 

helpottaa palvelukokemuksen ymmärtämistä.  

Biddlen (1986) ja Solomonin ym. (1985) lähestymistapoja mukaillen Broderick 

(1998, 349–350) soveltaa rooliteoriaa palvelumarkkinoinnin kontekstiin ja rajaa 

rooliteorialle seitsemän avaintekijää. Palvelutapahtuman näkökulmasta keskiöön 

nousevat: rooliasetelma, roolikäsikirjoitus, roolien välinen yhdenmukaisuus ja 

odotusten toteutuminen, roolien väliset eroavaisuudet ja roolikonfliktit. Lisäksi 

Broderick korostaa roolisuorituksen merkitystä ja niin kutsutun ”roolialueen 

kasvamista” (role expansion). Broderick viittaa niin kutsuttuun roolievoluutioon, 

jossa yksilön rooli ja vastuu palvelunkohtaamisessa kasvavat kokemuksen myötä.   

Roolievoluutiosta voidaan ottaa esimerkki pankkimaailmasta, jossa 

verkkopankkiasiointi on vuosien mittaan vakiintunut asiakkaiden käyttöön ja 

jossa asioinnista vastaa suurimmaksi osaksi kuluttaja itse. Konttoriasiointi on 

vaihtunut yhä enemmän verkkoasioinniksi. Kauppojen itsepalvelukassat 

ilmentävät myös kuluttajan roolialueen kasvua tuotteiden valikoijasta tuotteiden 

veloittajaksi (Aaltonen 2012). Terveyspalveluiden osalta tämä evoluutio lienee 

kuitenkin vielä alkuvaiheessa. Tutkielmassani lähestyn tutkimusongelmaa 

valitsemalla tarkastelunkohteeksi Broderickin (1998) avaintekijöistä 

roolikäsikirjoituksen, roolievoluution sekä rooliasetelman.  
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Kuvio 2 . Rooliteorian avaintekijöitä palvelumarkkinoinnin lähtökohdista 

 Avaintekijät Palvelualueet 

Rooliasetelma 

 

 

 

Roolievoluutio – 

roolialueen 

kasvaminen 

 

 

Palvelukäsikirjoitus 

 

Sisäinen rooliasetelma 

rakentuu 

ihmissuhteiden kautta 

ja rooleihin 

sitoutuminen 

ymmärretään 

Koettu roolin muutos 

kasvavan vastuun 

myötä. Tehtäväalueen 

laajentuminen 

palvelukohtaamisissa. 

 

Roolien odotetut 

käytösmallit, jotka 

kehittyvät 

vuorovaikutteisissa 

kohtaamisissa 

Palvelu- ja 

asiakkuusjohtamisen tiimit, 

suhdejohtaminen, suorat 

asiakaskohtaamiset, esim. 

julkispalvelut 

 

Palvelualoilla tapahtuvat 

muutokset 

palvelukohttamisissa. 

Lisääntyvät tai vähenevät 

vuorovaikutustilanteet. 

Esimerkiksi jonkin palvelun 

ulkoistaminen.  

 

Jatkuva palvelukohtaaminen 

tapahtuu. Paljon 

asiakasrajapintaa  ja useita 

asiakaskohtaamisia päivittäin. 

Esimerkkinä pankkikonttori.  

Lähde: Broderick, A. 1998 : 350. Features of a role theoretical perspective. 

Mukailtu. Ks. Liite 2. 

 

Bitnerin (1997, 193) mukaan kuluttajat voivat roolillaan vaikuttaa merkittävästä 

palvelukokemukseen, palvelun laatuun ja tuottavuuteen. Kuluttajilla voidaan 

nähdä kolmenlaisia rooleja palvelukokemuksen näkökulmasta (Bitner ym. 1997, 

197–198). Kuluttaja voi olla: 

1) palvelun tuotantopanos  
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2) laadun, tyytyväisyyden ja arvon lisääjä 

3) kilpailija. 

Palvelun tuotantopanoksella viitataan kuluttajan roolin merkitykseen yrityksen 

toiminnan tehostajana ja palvelun laadun vaikuttajana. Kuluttajat nähdään 

yrityksen kannalta tärkeinä tiedonlähteinä ja kuluttajien osallisuus palvelussa 

nähdään tuottavuuden kannalta olennaisena. Terveydenhuollossa kuluttaja 

antaa ”tuotantopanoksensa” tarjoamalla tarvittavan terveyteen liittyvän 

potilastiedon ja noudattamalla annettuja ohjeita. Toisin sanoen kuluttaja opettelee 

palvelutilanteeseen kuuluvat normit ja käytännöt. Nämä tuotantopanokset 

tarjottuaan kuluttaja voi vaikuttaa terveydenhuollon tehokkuuteen ja palvelun 

sujuvuuteen.  

Äärimmäisessä esimerkissä tuottavuus on huipussaan silloin, kun kuluttajat 

asioivat vain itsepalvelukanavilla (Bitner ym. 1997, 197). Näin voidaan toteuttaa 

mahdollisimman tehokas toiminta yrityksen näkökulmasta. Terveydenhuollossa 

pelkkä itsepalveluasiointi ei ole kuitenkaan vaihtoehto, sillä terveydenhoidossa on 

kyse potilaan tutkimiseen perustuvasta tiedosta ja sen pohjalta tehdyistä 

päätöksistä. Verkkoympäristö ei näin ollen tarjoa tutkimiseen mielekästä 

ympäristöä. Lisäksi inhimilliset tekijät ja potilaiden tarve henkilökohtaiseen 

vuorovaikutukseen eivät myöskään toteudu sähköisessä palveluympäristössä.  

Kuluttaja nähdään laadun, tyytyväisyyden ja arvon lisääjänä asemassa, jossa 

kuluttajan oma tyytyväisyys on ensisijainen lähtökohta. Kuluttajat eivät niinkään 

välitä, mikä on yrityksen kannalta tehokasta, vaan miten heidän oma 

osallisuutensa palveluun voi edistää tyytyväisyyttä ja tarpeiden täyttymistä. Ilman 

kuluttajan osallisuutta palveluprosessiin, toivottua palvelutulosta on mahdotonta 

toteuttaa. Terveydenhoidonkin onnistuminen on lähes mahdotonta toteuttaa ilman 

potilaskuluttajan osallisuutta palveluprosessiin. Itsepalvelukanavilla puolestaan 

kuluttajan osallisuus ja aktiivinen toiminta on välttämätöntä yli päätään palvelun 

saamisen kannalta. Tyytymättömyyden nähdään itsepalveluympäristössä 

vähenevän, kun kuluttaja itse on osaltaan vastuussa palvelun lopputuloksesta 

(Bitner ym. 1997, 198).  Tämä näkemys ennustaisi siis terveydenhuollon 

itsepalvelukanavien lisäävän asiakastyytyväisyyttä. Potilaat voisivat sitouttaa 

itsensä hoitoprosessiin sähköisiä palvelukanavia hyödyntäen. Tyytyväisyys 
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osallisuuden tunteesta kasvaisi samalla palvelun laadun ja arvon kokemisen 

myötä.  

Viimeisenä kuluttajat voidaan nähdä palveluntarjoajan suhteen myös kilpailijoina, 

joilla on mahdollisuus tuottaa haluttu palvelu omatoimisesti. Kuluttaja voi 

esimerkiksi itse päättää maalavansa keittiön seinän ostamallaan maalilla sen 

sijaan, että palkkaisi maalarin hoitamaan tehtävän. Terveydenhuollossa 

potilaskuluttajan rooli kilpailijana on kuitenkin epätavallinen lähtökohta. 

Tarvittua sairaudenhoitoa tai sairauden diagnoosia voidaan harvoin toteuttaa 

omatoimisesti kotona ilman asiantuntijan apua. Ero terveyspalveluiden ja muiden 

palvelusektorien välillä korostuu.  

Edellä olen kuvannut Bitnerin (1997) mukailemia kuluttajan rooleja 

palveluprosessissa. Kuluttajalla voi siis olla palvelun kannalta keskeinen rooli 

yrityksen tuottavuuden ja toiminnan näkökulmasta. Toisaalta kuluttajat voivat 

omalla osallisuudellaan lisätä palvelusta koettua laatua ja tyytyväisyyttä – rooli 

kuvastaa tällöin enemmän kuluttajalähtöistä ajattelumallia. Kuluttajan rooli 

kilpailijana on ääriesimerkki tilanteesta, jossa palvelu on mahdollista tuottaa 

itsenäisesti, ilman palveluntarjoajaa. Tutkimuksen lähestymistapa on 

kuluttajalähtöinen, joten siksi Bitnerin (1997) esittämä kuluttajan rooli palvelun 

laadun, tyytyväisyyden ja arvon lisääjänä, on tutkimuksen analyysin keskiössä. 

Kyseinen rooli on lisäksi yksityisen terveydenhuollon sektorilla merkittävä tekijä 

myös kilpailukyvyn näkökulmasta.  

 

4.2 Terveydenhuollon perinteinen rooliasetelma 

 

Terveydenhuollossa kuluttajien rooli on perinteisesti potilas. Potilas määritellään 

henkilöksi, joka on hoidettavana jossain hoitolaitoksessa tai joka on lääkärin tai 

muun terveydenhuollon ammattilaisen hoidossa (Tuorila 2007, 32). Potilaan 

asemaa kuvaa lisäksi tutkimus- tai hoitotoimenpiteiden kohteena oleminen. 

Haastateltu kuluttaja pohtii potilaan määritelmää: 

Potilas? Siit tulee ekana mieleen jotain passiivista. Sä meet johonki 

prosessiin. Alistut jonki systeemin vietäväks (H1).  
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Parsons puhuu ”sairaan roolista” (1952, 436–443). Parsons kuvailee sairaan roolin 

ja sairaanhoidon piirteiden muodostuvan länsimaisista arvoista ja perustuvan 

sairauskäsityksen kulttuurisiin elementteihin (mt., 442–443, 474). Parsonsin 

mukaan kristillisyys ja länsimaiset arvot ja tehokkuusajattelu tulevat aina 

muovaamaan sosiaalisia rooleja sekä sairaan ja terveen käsitteitä. Terveys 

nähdään tässä yksilön olemassa olevana kapasiteettina, sairaus taas kapasiteetin 

heikkenemisenä. Sairaana oleminen länsimaisessa yhteiskunnassamme ei herätä 

positiivisia mielleyhtymiä, vaan sairaus koetaan tilaksi, josta tulee pyristellä eroon 

mahdollisimman nopeasti. Sairastumiseen liitetään oletus avuttomuudesta ja 

aikomuksesta hakea apua (Shilling 2002, 624, 628).  Parsons on korostanut myös 

yksilön kykyä omaksua aktiivinen potilaan rooli, joka on motivoitunut etsimään ja 

saamaan tietoa terveydestään (1952, 437). Tällä ajattelutavalla lähestytään jo 

postmodernia näkemystä terveyspalveluiden aktiivisesta, tietoisesta ja 

vastuullisesta kuluttajasta (ks. Tuorila 2007, 36). 

Williams ja Andersson (2005) esittävät terveydenhuollon rooliasetelman 

palvelumarkkinoinnin kentällä ja soveltavat sitä teatterimaailman näkökulmasta. 

Kuluttajat voidaan sitouttaa tai osallistaa palvelutapahtumaan osoittaen heille 

erilaisia näytelmärooleja ja nämä roolit ilmentävät kuluttajan osallisuutta palvelun 

kehitykseen. Teatterimaailman roolien tarkoitus on kuvata koko palvelukontekstia  

ja sen toimijoita ja niiden välisiä suhteita. Kuluttajalle voidaan siis nähdä 

seuraavanlaisia rooleja: päänäyttelijä, ohjaaja, sivunäyttelijä, käsikirjoittaja, 

lavastaja tai yleisö. 

Williams ja Andersson (2005, 16–17) havainnollistavat viitekehyksessään 

terveydenhuollon palvelukenttää ja rooliasetelmaa ja vahvistavat mallissaan 

potilaan perinteiseksi kuvattua roolia. Tässä draamallisessa mallissa potilas 

kuvataan sivuosaan, toipuvan potilaan rooliin. Potilas ei ole siis pääroolissa eli 

osallistuvana ja aktiivisena palvelunkäyttäjänä. Terveydenhuollon käytännöt, 

hoito-ohjeet ja sairaalan säännöt ilmentävät puolestaan näytelmän käsikirjoitusta, 

lääkäri kuvataan ohjaajaksi ja hoitohenkilökunta päänäyttelijäksi. Sairaalan 

välinevarustus, palvelut ja toimintaympäristö toimivat taas tässä teatraalisessa 

hahmotelmassa lavastuksena. 
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Kuvio 3. Esimerkkejä teatterirooleista palvelusektorilla. 

 

Lähde: Williams ja Andersson (2005, 16 – 17). Mukailtu. 

 

Rooliasetelman ymmärtäminen voi tarjota mahdollisuuksia ymmärtää myös 

palvelukokonaisuutta paremmin. Syvempi ymmärrys taas mahdollistaa sähköisten 

palveluiden tarkoituksenmukaisen jatkokehityksen sekä sitouttaa kuluttajan 

mukaan kehitystyöhön. Kuluttaja tulisikin nähdä yhteistyökumppanina palvelun 

kehittämisessä (Vargo & Luch 2004, 7). Sähköiset järjestelmät ja niiden kehitys 

tulee toteuttaa käyttäjien ehdoilla (Taavila 2000, 10), jotta palvelukokemus olisi 

mielekäs. Sähköisestä palveluympäristöstä tulee rakentaa myös sellainen, että 

kuluttajat saavat sen käytöstä lisäarvoa (Puustinen ym. 2007, 106). 

Perinteisen potilaan rooliin on nähty myös kuuluvan kärsivällisyys (Hogg ym. 

2003, 477). Potilas tuntee omat rajansa, luottaa lääkärin tai muun 

hoitohenkilökunnan ammattitaitoon ja antaa ammattilaiselle vallan valita paras 

vaihtoehtohoito. Terveydenhoidon perinne kuvastaa siis vahvasti potilaan 

passiivisuutta ja hoitotoimenpiteiden kohteena olemista. Hoidon perinteeseen ei 

liene odotettavissa suurta muutosta, sillä on otettava huomioon se tosiasia, että 

terveydenhoito perustuu edelleen ammatillisiin valmiuksiin, tekniseen ja 

Ohjaaja
Lääkäri

Sivurooli
Potilas

Päärooli
Hoitohenkilökunta

Yleisö
Vierailijat

Lavastus
Palvelut ja välineet

Käsikirjoittaja
Hoito-ohjeet Protokolla
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tiedolliseen pätevyyteen ja potilaiden henkilökohtaiseen tapaamiseen. Sähköinen 

palveluympäristö kuitenkin mahdollistaa potilaan omatoimisuuden 

rutiinipalveluissa, kuten ajanvarauksessa ja omien potilastietojen tarkastelussa. 

Potilaan osallisuuden tunne hoidon kulussa voi siis vahvistua vaikka hoidon 

perinne säilyykin.  

Rooliasetelman potentiaalisten muutosten taustalla lienee terveydenhuollon 

järjestelmien ja hoidon prosessin sähköistyminen ja verkkoympäristöön 

siirtyminen. Tämä ei välttämättä enteile potilaan perinteisen roolin muutosta, 

mutta osallistaa potilaan tiiviimmin hoidon kulkuun. Verkkopalvelu edellyttää 

myös terveyspalvelun kuluttajan rooliin liitettyjen velvollisuuksien lisääntymistä. 

Informaatioteknologian kehitys ja siirtymä tietoyhteiskunnan aikakaudelle, vaatii 

potilaalta kykyä kehittyä, siinä missä teknologiakin kehittyy. Sähköisten 

terveyspalveluiden kuluttajilta edellytetään jatkossa niin kutsuttua 

roolievoluutiota (Broderick 1998).  

 

4.3  Roolievoluutio ja sähköiset terveysmarkkinat  

 

Tietoyhteiskunta, pitkälle kehittynyt teknologia ja tietoverkon tarjoama 

informaatio tarjoavat mahdollisuuden loputtomaan tietomäärään ja synnyttää 

terveysmarkkinoille yhä valppaampia ja ennakoivampia potilaskuluttajia. 

Terveyteen liittyvä tieto on osittain siirtynyt lääkärin vastaanottohuoneesta 

internetiin (Hardey, 2010, 129). Trendiksi on myös vähitellen muodostunut 

terveysmarkkinoilla ”shoppailu” (Shilling 2002, 630), ja terveyskuluttajuuden 

käsite on myös levinnyt aihetta käsitteleviin tutkimuksiin (ks. Hardey 2010, 131).   

Terveysasemien ja terveyspalveluiden vertailu ja lääkärien asemointi enemmän 

neuvonantajiksi heijastavat kulutusorientoituneisuudesta terveysmarkkinoilla 

(Shilling 2002, 630). Valveutunut potilaskuluttaja, joka shoppailee 

terveysmarkkinoilla ja konsultoi mieleistään lääkäriä terveyteen liittyvässä 

huolessa, murtaa perinteisen auktoriteettisen potilas-lääkärisuhteen. Shilling 

(2002, 631) ehdottaa, että tietoyhteiskunnan kehittyessä terveydenhuollon areena 

voi muuttua demokraattisemmaksi ja internetillä nähdään merkittävä rooli 

potilaan tasa-arvoisemman aseman tarjoajana. Kulutusjohteinen yhteiskunta 
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muokkaa terveydenhuollon sisäisiä ammatillisia rajoja ja peräänkuuluttaa 

terveyspalveluiden laatua ja kuluttajien oikeuksia (Hardey 2010, 133–134). 

Samalla perinteiseksi nähty potilaan käsite on muokkautumassa kohti 

palvelunkäyttäjän ja asiakkaan käsitteitä. Asiaa pohtii myös lääkäri:  

Kyllä mä huomaan tässä nyt tässä yksityispuolella että, siinä on paljon 

tällästä henkilökemiaa, ihmisten käyttäytymisen ennakointia ja sen 

persoonan lukemista mikä sieltä ovesta tulee sisään. Ja vähän pohtia 

että millälailla keskustelee tän ihmisen kanssa. Ja nää piirteet on mun 

mielestä asiakaspalvelupiirteitä enemmän ku itse lääketieteen piirteitä 

todellakaan (L3). 

Hogg ym. (2003) ennustavat potilaan ja lääkärin välisen perinteisen voimasuhteen 

muuttuvan internetin tarjoamien mahdollisuuksien myötä. Potilaskuluttajan rooli 

ja vuorovaikutuskäytännöt terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ovat siis 

murroksessa.  Vertauskuvallisesti puhun siis terveydenhuollon roolievoluutiosta 

(Broderick 1998, 349), jota siirtyminen sähköiseen terveyspalveluasiointiin 

näyttäisi ennustavan.  

Roolievoluutiolla tarkoitetaan roolin laajenemista ja roolisuorituksen muutosta. 

Sopivien roolien valinta on jatkuva prosessi, jossa rooleihin mukaudutaan 

dynaamisessa, muuttuvassa ympäristössä (Broderick 1998, 349). Palveluiden 

siirtyminen verkkoon ja sähköiset kanavat tarjoavat kuluttajille vaihtoehtoisia 

tapoja kuluttaa terveyspalveluita. Palveluiden käyttö edellyttää kuitenkin 

siirtymistä perinteisen, passiivisen ja vastaanottavan potilaan roolista kohti 

vastuullisempaa ja omatoimisempaa potilaskuluttajaa, joka on tietoinen 

vaihtoehdoistaan ja kykenevä toimimaan vaihtoehtojensa äärellä.  

Roolievoluutiota ja kuluttajakeskeisyyden voimistumista terveydenhuollossa 

osoittavat muun muassa terveyspalvelukokemuksiin perustuvat verkkosivut, joita 

on perustettu runsaasti viime vuosien aikana (Hardey 2010, 138–144). Sivustoilla 

kuluttajat pääsevät tietoverkon kautta jakamaan kokemuksiaan terveydenhoitonsa 

sujuvuudesta. Sivustot tarjoavat esimerkiksi mahdollisuuden arvottaa lääkärit 

kokemusten perusteella. Potilaskuluttajat voivat jakaa käyntikokemuksiaan ja 

antaa palveluntarjoajalle tai yksittäisille lääkäreille pisteitä palvelun laatuun 
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perustuen. Näitä arvosteluja muut kuluttajat saavat rajauksetta lukea ja perustaa 

lääkärivalintansa sivustojen avulla.  

Vapaus valita terveyspalvelun tarjoaja ja hoitava lääkäri antaa potilaskuluttajille 

entistä enemmän mahdollisuuksia mutta toisaalta myös lisää vastuuta 

valinnoistaan. Terveyspalveluiden arvostelu sähköisillä kanavilla lähestyy 

käytäntöä hotellien tai ravintoloiden arvosteluista verkossa. Kun 

terveyspalvelumarkkinat antavat vaihtoehtoja ja valinnanvapautta löytyy, 

kuluttajat voivat arvosteluiden perusteella lopulta tehdä valintansa. Suomessa 

esimerkiksi tällaista palvelua tarjotaan sivustolla Hyvalaakari.fi, jossa 

potilaskuluttaja pääsee vertailemaan lääkäreitä sivustolle kirjattuun tietoon ja 

lääkärin kokemukseen perustuen (Silvola 2009). Maksuton hakupalvelu listaa 

lääkärit käyttäjän syöttämän terveysongelman perusteella ja tarjoaa kattavat 

taustatiedot jokaisesta listatusta lääkäristä. Tällaisten sivustojen syntymisen 

taustalla on ainakin se tosiasia, että käyttäjänäkökulma ja asiakkaiden 

tyytyväisyys terveydenhuollossa on korostunut ja kuluttajakeskeinen 

terveydenhuolto voimistuu yhä enemmän (Toiviainen 2011, 777). 

Parsons (1952, 441) huomioi, etteivät potilaskuluttajat ole päteviä arvioimaan 

ammatillisiin seikkoihin perustuvia teknisiä ominaisuuksia ja hoidon tasokkuutta 

lääketieteellisestä näkökulmasta. Rationaalinen potilas antaisi ammatilliselle 

auktoriteetille tilaa valita puolestaan. Tiedolliseen pätevyyteen perustuva 

voimasuhde säilyy, vaikka internetin tarjoama tieto saattaa hieman muuttaa 

lääkärin ja potilaan välistä tiedon tasapainoa. Kuluttajien kuninkuus 

terveydenhuollon kentällä lienee siis rajallista, ja näin ollen terveyskuluttajuuden 

roolievoluutiokin kohtaa ennen pitkää rajansa.       

Nostan esiin kolme jo aiemmin esittämääni (ks. Kuvio 2) keskeistä, 

tutkimusongelman kannalta mielenkiintoista tarkastelukohdetta, jotka osaltaan 

ennustavat terveydenhuollon rooliasetelman uutta lähestymistapaa. Esittelen 

seuraavaksi tarkemmin Broderickin (1998) palvelukäsikirjoituksen, 

roolievoluution ja roolien yhdenmukaisuuden. 

Palvelukäsikirjoitus 

Rooliteoriaan läheisesti liittyvä teoria palvelutapahtuman käsikirjoituksesta (script 
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theory) on tutkimukseni kannalta keskeinen, sillä rooliasetelma ja palvelutilanteen 

vuorovaikutussuhteet muodostavat yhdessä odotuksiin perustuvan niin kutsutun 

palvelukäsikirjoituksen (Solomon ym. 1985, 105–106; Broderick 1998, 349–350). 

Kuluttajat oppivat tai kuvittelevat palveluasioinnin konseptin ja sen, miten 

palvelukokemus eri ympäristöissä toteutuu (Solomon 1985, 105). Siirtyminen 

sähköiseen palveluympäristöön muuttaa perinteistä terveydenhuollon 

palveluasioinnin kulkua ja käsikirjoitusta, joka voidaan yksinkertaistaen kuvata 

vastaanottoajan odotteluna, potilaan suoriutumisena vastaanotolle, hoidon 

vastaanottamisena sekä lääkärin ja potilaan voimasuhteena. Jos palvelu siirtyy 

osittain verkkoympäristöön on odotettavissa, että palvelukokemus muuttuu siinä, 

missä opittu, perinteinen palvelukonseptikin. Broderick (1998, 354) puhuu uuden 

käsikirjoituksen adaptaatiosta ja viittaa onnistuneen adaptaation parantavan 

palveluntarjoajan kykyä palvella asiakkaitaan. Hyvin toteutunut 

palvelukäsikirjoitus voi puolestaan lisätä asiakastyytyväisyyttä. 

Terveydenhoito on tavallisesti aikaan ja paikkaan sidonnainen ja edellyttää 

lääkärin tapaamista. Terveydenhuollossa on kuitenkin runsaasti tilanteita, jotka 

eivät välttämättä edellytä fyysistä asiointia terveysasemalla. Näitä tilanteita voivat 

esimerkiksi olla kiireettömät terveyteen liittyvät kysymykset ja kotihoito-ohjeiden 

tiedustelu, jotka voidaan esimerkiksi ratkaista sähköisellä kysymys-

vastauspalstalla. Kiireettömien tilanteiden lisäksi omien potilastietojen selailu ja 

laboratoriotulosten tarkastaminen soveltuvat sähköiseen ympäristöön. Siten 

potilas ei ole aikaan eikä paikkaan sidottu eikä välttämättä ole vaadittu soittamaan 

tai käymään terveysasemalla. Perinteisen terveysasemalla asioinnin käsikirjoitus 

saa näin uuden, sähköisen muodon.  

Sähköinen palveluympäristö voi parhaimmillaan tarjota potilaan valtaistumista, 

terveydenhuollon tehokkuutta ja potilastyytyväisyyttä. Potilastyytyväisyys ja 

kokemus terveydenhoidon laadusta nousee keskeiseksi kilpailuvaltiksi erityisesti 

yksityisellä sektorilla, jossa on kilpailu asiakkaista kasvaa jatkuvasti. 

Potilastyytyväisyys kasvaa, kun uusi, sähköisen asioinnin käsikirjoitus on 

omaksuttu (ks. Broderick 1998). Terveyspalveluiden käsikirjoituksen kulun ja 

omaksumisasteen määrittävät puolestaan roolivalinnat (Solomon 1985, 105), eli 

minkälaisia kuluttajia palvelunkäyttäjiksi valikoituu ja minkälaisia rooleja 

terveydenhuollon kuluttajat omaksuvat. Sähköisten palveluiden käyttäjiksi 
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valikoituvat mitä ilmeisemmin ne potilaskuluttajat, jotka suhtautuvat avoimesti 

verkkopalveluihin eivätkä koe vaikeuksia sähköisten palveluiden käytössä.  

Roolievoluutio 

Sähköisten terveyspalveluiden tulevaisuudesta puhuttaessa on roolievoluution 

käsite mielenkiintoinen. Roolievoluution eli roolialueen ja samalla 

potilaskuluttajan vastuualueen kasvun (Broderick 1998) taustalla nähdään 

ensisijaisesti internetin tuomat mahdollisuudet omatoimiseen tiedonhankintaan 

(Hogg ym. 2003, 478). Kun kyseessä on uudet, sähköiset palvelukanavat ja 

aktiivisuuteen perustuva tiedonhankinta, on verkkopalveluiden hyödyntämisen 

edellytyksenä potilaskuluttajien oma-alotteisuus ja riittävä tietotekninen 

osaaminen. Vaatimuksena on vastuualueen kasvu, roolievoluutio. Jos 

roolievoluutio toteutuu potilaskuluttajien keskuudessa, se ennakoi sähköisten 

terveyspalveluiden menestymistä sekä niiden potentiaalia toimia 

terveydenhuollon työkaluna ja osana potilaan hoitoa. Roolievoluutio taas toteutuu, 

kun potilaskuluttajat omaksuvat uudet toimintatavat ja ovat valmiit kantamaan 

vastuunsa sähköisen palveluympäristön aktiivisina käyttäjinä. Toiviainen (2007, 

25) kuitenkin muistuttaa, että vaikka potilaskuluttajuus voi kehittyä potilas-

lääkärisuhteen ulkopuolella, kun kuluttajille tarjotaan yhä enemmän uusia 

palvelumuotoja, ovat lääkärit kuitenkin edelleen terveydenhuollon teknologioiden 

portinvartijoita. Lääkärit päättävät viime kädessä palveluiden loppukäytöstä.  

Roolien yhdenmukaisuus 

Broderick (1998, 350) kuvastaa roolien yhdenmukaisuutta tilanteena, jossa 

rooliodotukset kohtaavat ja roolien välillä vallitsee selvä yhteisymmärrys. 

Terveydenhuolto on jo kauan nähty hoivapalveluna, jossa sairasta potilasta 

hoidetaan kokonaisvaltaisesti hoitohenkilökunnan päättämin säännöin. Potilas on 

hoidon kohde. Kyseessä on siis institutionaalinen asema, jota sairaan yksilön ja 

ammatinharjoittajan suhde ilmentää (Toiviainen 2007, 16). 

Verkkopalveluympäristöön siirtyminen edellyttää kuitenkin tämän syvälle 

juurtuneen, perinteisen rooliasetelman ja käytäntöjen mukautumista. 

Odotettavissa on uudenlainen roolijako ja muutospaineet roolien 

yhdenmukaisuuden toteutumiselle.  



 49

 

4.4 Sähköinen yhteistyö ja uusi rooliasetelma 

 

Sähköinen asiointi ja internetin tarjoama informaatiotulva haastavat 

terveydenhuollon ammattilaiset uudella tavalla vastaamaan potilaskuluttajien 

vaatimuksiin ja kysymyksiin. Shilling (2002, 629–630) puhuu kuluttajien 

kasvavasta kapasiteetista kyseenalaistaa hoidon tarjoaja ja etsiä ratkaisua 

itsehoitomahdollisuuksista. Tämä kyseenalaistaa Parsonsin (1952) huomion 

potilaiden teknisestä epäpätevyydestä ja kyvyttömyydestä haastaa 

terveydenhuollon ammattilaiset. Tietoyhteiskunta ja internet voivat mahdollistaa 

nyt kokonaan uuden rooliasetelman. Williamsin ja Anderssonin (2005) 

draamalliseen lähestymistapaan viitaten potilas voi liikkua annetusta 

sivuroolistaan kohti pääroolia.  

Williamsin ja Anderssonin (2005) kuvaamaa viitekehystä on perusteltua muokata 

uudelleen, kun pohditaan sähköisen asioinnin lähtökohtia. Sähköisessä asioinnissa 

terveyspalvelun kuluttaja voidaan nähdä toipuvan potilaan roolista poiketen 

itsenäisenä ja aktiivisena palvelunkäyttäjänä, joka voi osaltaan vaikuttaa ja olla 

osallisena hoidon kulussa. Siirtyminen terveydenhuollon sähköiseen 

palveluympäristöön mahdollistaa roolijaon uudelleenmuodostamisen. Voidaan 

odottaa, että potilas siirtyy sivuroolistaan kohti pääroolia. Tämä asetelma ilmentää 

kuluttajan uutta, vastuullisempaa roolia sähköisten terveysmarkkinoiden 

murroksessa. Sähköinen palveluympäristö vaatii siis kuluttajalta itsenäisyyttä ja 

perustuu kuluttajan omaan osallistumiseen (Puustinen 2007, 112–113). 

Solomon ym. (1985, 105) kuvaavat rooliasetelman elementtien muodostuvan 

rooliodotuksista, joita yksilöt kohdistavat muihin ja itseensä. 

Palvelukohtaamisessa sekä potilaskuluttajalla että palveluntarjoajalla, eli 

terveydenhoidon ammattilaisella, on valmis, opittu käsitys toisen osapuolen 

roolista. Potilas on voinut esimerkiksi totuttautua terveyskeskuksessa 

suoritettaviin verenpainemittauksen kontrollikäynteihin. Kontrollikäynti on 

vaatinut fyysistä asiointia terveyskeskuksessa ja hoitohenkilökunnan apua 

verenpaineen mittauksessa. Kyseisen mittauksen hoitaminen kotona ja tulosten 

kirjaaminen verkossa muuttaa kuitenkin rooliasetelmaa merkittävästi. Potilas on 
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nyt aktiivinen omahoitajansa, joka yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten 

kanssa antaa tarvittavat tiedot ilman fyysistä palveluasiointia. Rooliasetelman 

elementit saavat siis kokonaan uudet piirteet. Potilas siirtyy passiivisen hoidon 

kohteen roolistaan kohti osallistuvaa, itsenäisempää hoidon osatekijän roolia. 

Sähköinen palveluympäristö muokkaa potilaan käsitystä hoidon käsikirjoituksesta 

sekä rooliasetelmasta. Myös hoitohenkilökunnan odotukset potilaan 

suoriutumisesta muuttuvat: potilaan odotetaan toimivan aktiivisesti 

verkkoympäristössä ja ryhtyvän ”sähköiseen yhteistyöhön” palveluntarjoajan 

sanelemin ehdoin.  

Terveyspalveluiden erityispiirteet ja inhimillisyyden korostuminen asettavat 

uusille rooliodotuksille ja roolien väliselle yhdenmukaisuudelle haasteita. Uuden 

roolin opettelu ja rooliodotusten kohtaaminen vaatii niin potilaalta kuin 

lääkäriltäkin aikaa ja harjoitusta. Internetin tuoma ”vallankumous” juurtuu hitaasti 

terveyspalvelualaan, johon liitetään vahvasti hoidon fyysisyys, läsnäolo ja 

potilaan passiivisuus hoidon prosessissa. Kokonaisvaltainen hoito ja hoidon 

inhimillisyys ovat edelleen painavia seikkoja potilastyytyväisyydessä. Haastateltu 

kuluttaja kuvailee kaipaamiaan hoidon ominaisuuksia: 

Hirmu tärkee ois et hän katsos sitä ihmistä kokonaisuutena. Moni 

varmaan haaveilee tämmösestä vanhanaikasesta kokonaisvaltasesta 

hoidosta, että sitte puhutaan kaikki asiat, terveyteen liittyvät asiat 

(H3). 

Sähköiset palvelukanavat vaativat omatoimisuutta ja aktiivista käyttöönottoa 

potilailta. Hoitohenkilökuntaan puolestaan kohdistuu odotuksia ainakin sähköisen 

palveluympäristön tuntemisesta, jotta potilaat on mahdollista ohjata tutustumaan 

sähköiseen ympäristöön. Terveydenhuollon palveluiden osittainen siirtyminen 

verkkoympäristöön ei edellytä siis pelkästään potilaskuluttajien hyväksyntää ja 

uuden palvelukonseptin omaksumista, vaan myös hoitohenkilökunnalta ja 

lääkäreiltä edellytetään halua hyödyntää verkossa olevaa tietoa ja tutustua 

verkkopalveluympäristöön. Palvelun täytyy siis olla mielekästä ja 

tarkoituksenmukaista molemmille osapuolille. Kun potilaat ja hoitohenkilökunta 

omaksuvat samat käytännöt sähköisten palveluiden hyödyntämisessä, voidaan 

saavuttaa Broderickin kuvaama (1998) rooliasetelman yhdenmukaisuus.  
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Sähköisten kanavien tarjontaa vauhdittaa ajatus liiketoiminnan tehostamisesta ja 

asiakastyytyväisyyden parantamisesta (Toiviainen 2007, 18–19). Palvelun 

tarjoajan kannalta uudessa toimintatavassa täytyy kuitenkin huomioida myös 

toiminnan kääntöpuoli. Lisääntyvä sähköisten palveluohjelmien määrä voi viedä 

lääkärin vastaanotolla arvokasta aikaa pois siitä inhimillisestä ja 

vuorovaikutteisesta terveydenhoidosta, jonka potilaatkin kokevat tärkeäksi. 

Haastatellut lääkärit ilmaisevat epäilyksiään sähköisten palveluohjelmien 

lisääntymisestä: 

Mua ärsyttäis sit se että suurempi osa mun työstä ois tietokoneen 

näpyttelyä. Tapaamatta potilaita. Et se ois, tavallaan se tekis työstä 

vähän vähemmän mielekästä. Joskin se joskus joissain tilanteis saattas 

olla potilaan kannalta sujuvampaa (L1). 

Esimerkiks terveyskeskuksessa, niin kun mä sanoin ni melkein 30 

prosenttia per vastaanottoaika menee tietokoneohjelmiin, ja se on per 

vastaanottoaika ... Kuinka enemmän byrokratiatöitä meidän on 

tehtävä, tai pikkulomakkeita täytettävä, sit vähemmän aika menee 

potilaalle ja sit ne potilaat ovat epätyytyväisempiä eikä se hoito 

hirveesti välttämättä hyödytä sitä (L4). 

Tilanne voi johtaa häviävään yhteisymmärrykseen ja rooliodotusten (Solomon 

ym. 1985, 105) uuteen ristiriitatilanteeseen. Potilaskuluttajat eivät odota lääkärin 

hoitavan sairauttaan sähköisten palvelukanavien kautta, mutta kuitenkin potilailta 

edellytetään kunnostautumista sähköisten palveluiden käyttäjinä. Rooleihin 

kohdistuu erilaisia odotuksia riippuen siitä, onko kyseessä potilas vai lääkäri. 

Broderick (1998, 356) ehdottaa uuden käsikirjoituksen ja rooliasetelman 

onnistuneeseen läpivientiin roolijohtamista (role management). Se tarkoittaa 

suunnitelmallisuutta, roolianalyysiä ja koulutusta. Terveydenhuollon sektorilla 

roolijohtaminen voi esimerkiksi tarkoittaa perusteellista lääkärien tiedottamista ja 

koulutusta sekä potilaiden perusteellista ohjeistusta. Ymmärrys sähköisten 

palvelukanavien roolista selkeytyisi. Roolijohtaminen voisikin toimia yhtenä 

työkaluna sähköisten palvelukäytäntöjen onnistuneeseen toteutumiseen ja 

selkeyttää samalla osapuolien välisen yhteistyön lähtökohtia.  
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5  Kuluttajat verkkoterveydenhuollon äärellä 

 

Simborgin (2010, 370) mukaan kuluttajia kannustetaan yhä lisääntyvissä määrin 

omatoimiseen terveyden edistämiseen muun muassa internetin tarjoamien 

palveluiden ja tiedon avulla. Tavoitteena on kuluttajan voimavaraistaminen sekä 

hyvinvoinnin turvaaminen. Jung ja Loria (2010, 55–56) nimeävät 

verkkoterveydenhuollon ja sähköisten terveyspalveluiden eduiksi 

vuorovaikutteisen tiedon vaihdon, paremmat yhteydet ja pääsymahdollisuuden 

terveydenhuoltoon sekä parantuneen hoidon laadun. Jung ja Loria (mt., 56) 

ottavat huomioon sen, että terveydenhuoltoalan ollessa yksi suurimmista 

palvelusektoreista, sen tietotekniset palveluinnovaatiot ja niiden toteutuminen 

kohtaavat silti edelleen suuria haasteita. Yksi syy näihin vaikeuksiin on palvelun 

tarjonnan ja kysynnän välillä ilmenevä epäsuhta. Terveydenhuolto on erityisala, 

joka tulee väistämättä kohtaamaan haasteita, kun sitä yritetään toteuttaa  

sähköisessä ympäristössä. On aiheellista pohtia, kaipaavatko nykykuluttajat 

ylipäätään terveydenhuollon sähköisiä palveluratkaisuja. Tutkimustulokseni 

osaltaan valottavat tätä terveydenhuollon sähköisiin palveluratkaisuihin liittyvää 

ongelmaa.  

 

5.1 Kuluttajien suhde terveyspalveluihin  

 

Haastatteluaineistooni valikoitui suurimmaksi osaksi korkeasti koulutettuja 

henkilöitä, joista pääosa oli myös tottuneita tietokoneen käyttäjiä. Kun pohditaan 

sähköisten palveluiden tulevaisuutta ja kuluttajien roolia palveluiden käyttäjinä, 

on oletettavaa, että palveluihin parhaiten sopeutuvat kuluttajat ovat tiedostavia ja 

tottuneita verkkopalveluiden käyttäjiä. Tietokoneisiin tottumattomampaa 

käyttäjäryhmää edustaa esimerkiksi hyvin iäkkäät henkilöt sekä osa työikäisistä, 

jotka eivät työssään joudu käyttämään tietokoneita tai eivät muuten ole oppineet 

käyttämään niitä.  
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Wald ym. (2007) puhuvat koulutetuista asiakkaista ja viittaavat tietoa 

hakeneeseen potilaaseen. Lääkärin voi olla helpompi tehdä yhteistyötä oppineen 

potilaan kanssa. Ajatusta vahvistaa lääkärin toteamus: 

Mä uskon et ne jotka on jo valmiiks ehkä korkeekoulutettuja ja on 

tottuneet hakemaan tietoa netistä ja pystyy käsittelemään sitä 

analyyttisesti, niin tekee sen jo aika pitkälti, etenki jos on vähän 

hankalampi asia.. -- nää ihmiset varmaan käyttäsivät sitä eniten ja 

kaikesta parhaalla tavalla todennäköisesti. Ja kyllä niitä on jo, ainakin 

mun potilasmassassani, aika iso määrä (L3). 

Haastateltu kuluttaja muistaa pohdinnassaan kuitenkin myös vähemmän 

oppineiden aseman verkkoterveydenhuollossa:  

Esimerkiks jos mä aattelen jotain mun omii vanhempii ni oikeesti ei 

ne, hädin tuskin osaa jotain pasianssii pelaa sil tietokoneella ku ei oo 

sellanen työ et tarttis käyttää konetta. Tai et on jo eläkkeelle, ni vois 

olla ehkä aika haasteellista (H4). 

Sähköisten terveyspalveluiden jalkauttamisessa ja suunnittelussa tulisi siis 

muistaa hoitoa tarvitsevien monimuotoinen tausta. Sähköiset palvelut eivät ole 

kaikille saatavilla ja kaikki eivät kykene niitä hyödyntämään. Tämän tutkimuksen 

haastatteluaineiston muodostaa kuitenkin ryhmä kuluttajia, joilla on edellytykset 

ja mahdollisuus sähköiseen asiointiin. 

Tutkimuksen kuluttajahaastateltavat käsittivät terveyspalveluiksi terveyskeskusten 

ja sairaaloiden lisäksi myös ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä palveluita tai 

toimintaa sekä liikuntakeskuksia, hierojia ja muita kaupallisia toimijoita. 

Haastateltava, joka työskentelee tiiviisti työterveyspalveluiden kanssa, korosti 

juuri terveyspalveluun liittyvää ennaltaehkäisevää toimintaa. Julkisen ja 

yksityisen sektorin toiminta nähtiin puolestaan kaikkien haastateltavien kesken 

selkeästi erillisinä toimijoina. Terveyspalveluiksi nimettiin lisäksi sellaisia 

palveluja, jotka lisäävät elämänlaatua ja tyytyväisyyttä.  

Potilaan ja terveyspalvelun kuluttajan eroista keskusteltaessa roolierot 

kirkastuivat. Haastateltavat kuvailivat potilaan henkilönä, jolla on selkeästi hoitoa 

vaativa vaiva tai sairaus ja joka on riippuvainen lääkäristä. Potilaaseen liitettiin 
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myös sanoja passiivinen, alistuva ja vuodepotilas. Terveyspalvelun kuluttajaa 

kuvailtiin puolestaan sanoin vaikuttava, ohjaileva, aktiivinen ja positiivissävyinen. 

Terveyspalvelun kuluttajan nähtiin myös kuluttavan ennaltaehkäiseviä palveluita 

eikä käsitteeseen liitetty sairastamista tai passiivisuutta. Myös lääkärit näkivät 

potilaan ja terveyspalvelun kuluttajalla eron. Lääkärihaastateltava kuvailee eroa 

seuraavasti: 

Niillä (terveyspalvelun kuluttajilla) ei oo välttämättä sairauksia mut ne 

käyttää palveluita saadakseen vaikka rokoteneuvontaa tai saadakseen 

terveystietoa. Potilaita on ne joilla on jo tehty diagnoosi ja niitä jotka 

tulee hoitoon. Terveyspalvelun kuluttajat on sit enemmän niitä, jotka 

tulee hakemaan neuvoja (L2). 

Bishop ja Barlow (2011) ovat tutkineet potilaskuluttajien hoitokokemuksia 

yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tutkimustulokset osoittivat potilaskuluttajien 

arvostavan tarjoajasta riippumatta kokonaisvaltaista, yksilöllistä hoitoa, jossa he 

voivat kokea henkilökohtaisen huolenpidon (ks. myös Autio ym 2011; Kaijanen 

2010). Samankaltaisia terveyspalveluihin, ja erityisesti lääkärin vastaanottoon 

liitettyjä arvoja antoi myös tässä tutkimuksessa haastattelemani kuluttaja: 

Mun mielest siin on tärkeintä se että, se ottaa vakavasti sen tilanteen, 

oli kuinka pieni juttu tahansa nii yrittää tosissaan selvittää sen ja, 

näyttää sen että sitä oikeesti kiinnostaa että sulle tulee parempi olo että 

pystytään parantamaan se, mikä tahansa nyt sitte vaivaaki (H8). 

Tutkimuksessani toteutetut haastattelut vahvistivat ajatusta siitä, että 

potilaskuluttajat liittävät edelleen terveydenhoitoon perinteisinä pidettyjä arvoja, 

kuten kokonaisvaltaisuus ja yksilöllisyys. Lääkärin vastaanotolta haetaan edelleen 

hoidon holistisuutta, empatiaa ja vuorovaikutusta. Tutkimukseni 

haastatteluaineisto viestii, että läsnäololle, ystävällisyydelle, ammattitaidolle sekä 

motivaatiolle annetaan suurta arvoa ja nämä piirteet lisäävät myös 

potilastyytyväisyyttä. Berryn ja Bendabunin (2007, 113) mukaan 

terveydenhuollon organisaatiot luovat lisäarvoa henkilöstön työajalla, 

osaamisella, välineistöllä sekä fyysisen tilan ominaisuuksilla. Tutkimukseni 

tulokset antavat kuitenkin viitettä siitä, että näiden tekijöiden lisäksi myös 

yksilöllinen hoito, aika ja erityisesti potilaan osallistaminen hoidon kulkuun 
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lisäisivät palvelun arvoa. Haastateltu kuluttaja kuvaa onnistunutta 

vastaanottotapahtumaa seuraavasti: 

Siis ihan semmosta tyyliin katsekontaktia, sellanen et on siin tilantees 

mukana. Ku on niit semmosiiki kokemuksii et sitte, tosiaan 

murahdetaan vaan päivää ja, ei vilkastakaan suurin piirtein. Et eihän 

kaikki oo sillee sosiaalisesti lahjakkaita (H4). 

Kun kuluttajahaastateltavat kuvailevat viimeisiä lääkärikäyntejään ja 

kokemuksiaan vastaanottotilanteista, käy ilmi, että kuluttajan rooli on omaksuttu 

myös terveydenhuollossa. Kuluttajuuden piirteitä ilmentävät valinnanvapauden 

tarve (Toiviainen 2007, 16), joka korostuu muun muassa sähköisessä 

ajanvarauksessa ja lääkärin valinnassa. Lisäksi kuluttajaroolin omaksumista kuvaa 

tarve osallistua palveluprosessiin sekä halu suorittaa asiat mahdollisimman 

nopeasti ja helposti:  

Toiki, lääkärijuttu on loppupeleissä asiakaspalvelua, ja musta tuntuu 

että, suurin osa potilaista kuitenki tykkäis sitä että, toi kävis sit vaan 

helpommaks toi terveydenhuolto silleen just että pystyis netissä 

asioimaan enemmän (H8). 

Rooliasetelma sekä rooliodotukset ja niiden myötä syntyvä palvelukäsikirjoitus 

(role script, ks. Broderick 1998) muuttuu hieman yksityisen ja julkisen sektorin 

kuluttajahaastateltavien kokemuksia tarkasteltaessa. Palvelukäsikirjoitukseen ja 

palvelukokemukseen vaikuttavat seikat vaihtelevat kuluttajien tarinoissa riippuen 

siitä, onko palveluntarjoaja ollut yksityinen vai julkinen sektori. Yksityistä 

terveysasemaa käyttävä haastateltava koki erityisen hyvänä yksityisen lääkärin 

toiminnan leikkauksen jälkeen saamassaan hoidossa. Haastateltava oli saanut 

lääkärin yhteystiedot viikonlopun varalle, mikä haastateltavan mukaan lisäsi 

turvallisuuden ja kokonaisvaltaisen hoidon tunnetta. Yksityisellä 

sektorilla ’odotukset ylittävää’ palvelua kokivat kaksi muutakin haastattelemaani 

kuluttajaa, jotka käyttävät yksityistä työterveydenhuoltoa. Saatu palvelu yllätti 

molempia positiivisesti, sillä lääkäri oli tehnyt yllättävän diagnoosin, johon 

haastateltavat eivät osanneet varautua. Lisäksi palvelukokemuksen mielekkyyttä 

oli lisännyt lääkärin ehdotus hoitomuodosta, jota toinen haastateltavista ei itse 

osannut  ajatella:  
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Et se oli ehkä enemmänki semmost, enemmänki sitä palveluu, ku vaan 

sit tavallaan sitä sen hetkisen sairauden hoitoo (H4).  

Negatiivista palvelua kokenut yksityisen työterveydenhuollon asiakas puolestaan 

totesi vastaanotosta, että olisi kyennyt hakemaan lääkäriltä saadun tiedon itsekin 

internetin hakupalvelusta. Yksityisellä sektorilla asioivia kuluttajia näyttää siis 

yhdistävän tiedonhakuisuus ja kyky selvittää itsenäisesti omaan terveydentilaan 

liittyvää tietoa.  

Julkinen terveydenhuolto ei tunnu kohtaavan niin paljon palveluodotuksia, kuin 

yksityinen puoli – ainakaan tämän tutkimuksen puitteissa. Siten myös 

palvelukokemusten piirteet ja odotus palvelukäsikirjoituksesta on yksityisestä 

sektorista poikkeava. Siihen lienee syynä erilaiset maksukäytännöt sektorien 

välillä sekä kuluttajien tietoisuus julkisen sektorin kuormittuneisuudesta. Julkisen 

sektorin piirteet eivät myöskään siksi ole linjassa muiden palvelualojen 

ominaisuuksien kanssa, eivätkä julkisella sektorilla asioiviin potilaskuluttajiin 

näytä pätevän samat ominaispiirteet kuin yksityisen puolen kuluttajiin. Yksityistä 

sektoria pääasiassa käyttävä haastateltava naishenkilö kuvasi julkisella sektorilla 

asiointiaan seuraavasti:  

Tosi positiivinen yllätys, nytte, että yleensä, mitä mää olen mun 

lapsiltani kuullu ja muuta, niin toi julkinen on ollu ainakin, todella 

vähän sil taval hankalaa, että siä joutuu istumaan, mutta tää meni nyt 

kyllä tää Tapiolan, akuuttihoito, tosi hyvin (H5). 

Onnistunutta palvelukokemusta kuvasi haastateltavan osalta siis yllätys 

hoitoonpääsyn jouhevuudesta ja prosessin nopeudesta. Haastateltavien kertoman 

mukaan yksityiselle sektorille ajaudutaan usein nimenomaan kiireen vuoksi, 

silloin kun hoitoon halutaan nopeasti. Kiiretilanteessa yksityisen sektorin valitsee 

suuri osa niistäkin haastateltavista, jotka käyttävät muuten julkisia palveluja. 

Yksityisen sektorin palvelukäsikirjoitusta näyttää kuvaavan siis odotus 

hoitoonpääsyn nopeudesta, ennakko-odotus hoidon onnistumisesta ja tarve saada 

kokonaisvaltaista hoitoa, jossa kaikki hoidetaan kerralla. Hoidon kulkuun liittyvät 

odotukset ovat taas vahvasti sidoksissa ajatukseen, että maksua vastaan voidaan 

saada enemmän. Palvelukäsikirjoituksen kulun muuttaa osiltaan myös yksityisten 

terveysasemien pidempi vastaanottoaika, jolloin odotukset kokonaisvaltaisesta 
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hoidosta toteutuvat paremmin. Lääkäri selvittää yksityisen terveydenhuollon 

hoitokäytäntöjä ja korostaa hoidon holistisuutta: 

Nyt me puhutaan vähän kokonaisvaltasemmasta hoidosta tässä 

yksityispuolella. Ja mä ehkä haluisin vähän tietää muitaki oireita siitä.. 

Mutta, jos me halutaan tarjota sellasta oikein hyvää hoitoa, missä 

mahollisimman vähällä vaivalla ihminen pääsee eteenpäin niin, kyllä 

siinä pitäis saada tietää enemmän siitä asiasta (L3). 

Yksityisellä lääkäriasemalla työskentelevän lääkärihaastateltavan ajatukset 

palvelun kulusta kulkevat käsi kädessä yksityistä lääkäriasemaa käyttävien 

potilaskuluttajien ajatusten kanssa. Lääkärihaastateltavan näkemys muistuttaa 

myös potilaskuluttajan keskeisestä roolista informaation tarjoajana, jotta 

hoitoprosessi voi jatkua mielekkäästi.  

Broderickin (1998, 349) mukaan juuri roolien dynaamisuus on palvelutilanteessa 

keskeistä, sillä se takaa palvelun sujuvuuden sekä jatkuvuuden. Potilaskuluttajan 

ymmärrys roolistaan informaation jakajana ja osana hoitoprosessia on keskeistä 

hyvän palvelu- ja hoitokokemuksen syntymisen kannalta. Roolien dynaamisuus 

terveydenhoitotilanteessa voi tarkoittaa rooliasetelman muuttumista tilanteen 

mukaan:  

Nykyään sitä tullaan todellakin niihin omien diagnoosiensa kanssa ja, 

on valmiiks epäilyjä ja muita sellasta. Ja voi olla sellasii oikeesti ihan 

tosi pieleen menneitä juttuja joitten, sillai ihmiset on tosi hätääntyneitä 

ja tulee sitte sen omien huikeitten skenaarioittensa kanssa 

vastaanotolle. Ja siihen meneeki sitte enemmän aikaa sitte just niihin 

kumoomiseen ja rauhotteluun (L3). 

Internetillä on nykyään rooliasetelmaan ja palvelukäsikirjoituksen kulkuun suuri 

vaikutus. Lääkärihaastateltavan kertomassa esimerkissä potilas on valinnut roolin, 

jossa potilaan ja lääkärin välinen rooliasetelma on hämärtynyt. Potilas ei ole 

omaksunut tietoa vastaanottavan roolia, vaan tukeutunut internetistä löytyneeseen, 

väärään tietoon. Tällöin potilaan epäonnistunut roolisuoritus hidastaa palvelun 

sujuvuutta.  
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Toisaalta informaatiohakuinen potilaskuluttaja voi olla hyvinkin aiheeseen 

perehtynyt ja jopa avustaa roolillaan terveydenhoitoprosessia. Perinteiseksi nähty, 

ammatillisiin valmiuksiin perustuva tiedon tasapaino horjuu, mutta palvelutilanne 

helpottuu. Hogg ym. (2003, 486) kuvailevat tilanteen potilaan etuna, sillä 

lääkärillä ei välttämättä löydy aikaa perehtyä potilaan tilaan samalla tavalla kuin 

potilaalla itse. Bury (2004) puolestaan puhuu asiantuntijapotilaista (expert patient) 

ja viittaa termillä potilaiden kykyyn ymmärtää omaa sairauttaan parhaiten. 

Haastatellut lääkärit pohtivat potilaan tiedollisten valmiuksien etuja: 

Ja sit osalla on joku spesifinen diagnoosi ni ne tietää niistä paljon 

enemmän nykyään ku joku peruslääkäri, ku ne on lukenu netistä ja 

perehtyny siihen asiaan. Mut totta kai jos potilas tietää ite ni sit ne 

yleensä hoitaakin ittensä paremmin et vois kuvitella et siit on hyötyä 

(L2). 

Et siitä vois ajatella näin että se tieto, tiedon balanssi, mitä täs on koko 

ajan käyny, niin on siirtyny lääkäriltä enemmän ja enemmän potilaalle 

myös. Ja varmaan tällä tavalla näissä palveluissaki sitten sitä aikaa 

säästettäis. Saatais tehokkuutta (L3). 

Internet näyttäisi tarjoavan siis oivan työkalun niille potilaskuluttajille, jotka 

pystyvät hyödyntämään tietoa oikein. Tiedon tulkitseminen väärin puolestaan voi 

monimutkaistaa perinteistä vastaanottotilannetta. Hogg ym. (2003, 480) 

muistuttavat tässä yhteydessä myös internetistä kerätyn tiedon 

epäluotettavuudesta ja kaupallisten toimijoiden vaikutuksesta kuluttajaan. Joka 

tapauksessa internet näyttelee merkittävää roolia potilaskuluttajien arjessa ja 

muovaa perinteistä vastaanottotilannetta ja siihen suhtautumista sen mukaan, mitä 

tarjolla olevaa tietoa potilaskuluttaja on hankkinut ja miten hän on osannut sitä 

hyödyntää.  

 

5.2 Sähköisille terveyspalveluille annetut merkitykset  

 

Haastateltavat mielsivät sähköisen terveyspalvelun verkkoympäristöksi, missä on 

mahdollista tehdä sähköisiä ajanvarauksia, saada terveydestä tietoa, olla 
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vuorovaikutuksessa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, uusia reseptejä sekä 

katsella omia potilastietojaan ja laboratoriotuloksia. Sähköisen ajanvarauksen 

olivat tehneet aikaisemmin lähes kaikki haastateltavat. Sähköisessä 

ajanvarauksessa koettiin etuina valinnanvapaus ja mahdollisuus tehdä varaus 

itselleen sopivana ajankohtana. Puhelinvaraukseen liitettiin ajatuksia 

jonottamisesta, aikajänteen rajallisuudesta sekä vastaanottoajan valitsemisessa 

valinnan vapauden puutetta. Useat mainitsivat myös interaktiivisen kysymys-

vastauspalvelun, joka tarjoaisi mahdollisuuden lähettää kysymyksiä 

terveydenhuollon ammattilaisille. Lisäksi sähköiset terveyspalvelut synnyttivät 

ajatuksia vaihtoehtoisesta tavasta hoitaa terveydenhuoltoon liittyviä yksinkertaisia 

asioita: 

Ei nyt voi, terveyspalvelussa mennä samanlaiseen että tavallaan sitte 

ei, tulis niin vaikeeks tai niin kalliiks käydä jossain lääkärissä että sitte 

ois pakko hoitaa kaikki jotenki sen verkon kautta, ni ei se sillai 

samanlaiseks voi mennä ku mitä tossa pankkimaailmassa ... 

vapaaehtoisuuteen perustuvaahan sen pitäis olla (H10). 

Kolme perheellistä, yksityistä lääkäriasemaa käyttävää kuluttajaa mainitsi 

käyttäneensä pääkaupunkiseudulla toimivaa terveysneuvontapuhelinta useaan 

otteeseen. Kaikki kolme haastateltavaa uskoivat puhelinneuvonnan toimivan 

samalla periaatteella myös sähköisessä ympäristössä, eikä sille nähty esteitä. 

Sähköisellä terveysneuvonnalla ja kysymysten lähettämisellä nähtiin myös 

mahdollisuus estää niin kutsuttuja turhia lääkärikäyntejä.  Turhaa lääkärikäyntiä 

kuvaa myös seuraava, julkisen puolen palveluja pääasiallisesti käyttävän, 

eläkeläisnaisen kertomus:   

No kyllähän siellä täytyy olla mahollisuus et sä lähetät ongelmas sinne 

ja kysyt neuvoo ja joku oikee ihminen vastaa vaikka sähköisesti. Ja 

sitte tutkitaan onko aihetta esimerkiks tulla ... mulla on ainaki 

semmonen kokemus että sit ku mä vihdoin raahaudun lääkäriin ni sit 

vaan todetaan et ei nyt mitään ollukaan (H3). 

Kuluttajahaastateltavat suhtautuivat yleisesti ottaen avoimin mielin 

interaktiiviseen kysymys-vastauspalveluun, joskin osa ymmärsi palvelun 

rajallisuuden ja hankaluudet jatkokysymyksiin liittyvissä tilanteissa. 
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Interaktiivinen kysymys-vastauspalvelu kuviteltiin kuitenkin käteväksi työkaluksi 

silloin, kun kyseessä ovat perussairauksiin liittyvät kysymykset. Palvelu nähtiin 

toimivaksi erityisesti silloin, kuin kyseessä oli ennestään tuttu lääkäri, jonka 

kanssa oli jo asioitu aikaisemmin. Tällöin kommunikaation nähtiin sujuvan 

paremmin. Suurta huolta herättävissä terveyteen liittyvissä kysymyksissä 

kuluttajahaastateltavat konsultoivat terveydenhuollon ammattilaista mieluummin 

puhelimitse lukuisten jatkokysymysten varalta.  

Pääsymahdollisuus omiin potilastietoihin ja potilashistoriaan koettiin yleisesti 

positiivisena. Haastateltavat perustelivat tietojen tarpeellisuutta halulla seurata 

edellisten käyntien syitä, joita koettiin vaikeaksi muistaa. Yksi haastateltava 

kuvasi lääkärissä käynnin tilanteena, jota varjostaa usein heikentynyt terveys ja 

huoli. Silloin vastaanotolla käsitellyt asiat saattavat tuntua vaikeilta ja unohtua 

myöhemmin. Haastateltavat kuvailivat lääkärin vastaanottoa myös tilanteena, 

jossa potilaan tulee osata kysyä oikeat asiat saadakseen haluamansa tiedon. 

Haastateltava pohtii potilaan roolia vastaanottotilanteessa: 

Kyl itelle ainaki on ollu se että sit osaa kysyy vähä eri asioita ku mun 

mielest  monesti  lääkärissä  on  just  se  et  jos  sä  et  osaa  kysyy  oikeita  

asioita ni välttämättä ei sit kerrotakaa (H4).  

Sähköinen, potilaille avoin rekisteri ja potilashistoriatiedot voisivat osiltaan 

vastata tähän potilaskuluttajien keskuudessa koettuun epäkohtaan. Potilastiedot ja 

käyntihistoria verkossa koettiin merkitykselliseksi osallisuuden tunteen vuoksi. 

Pääsymahdollisuudelle omiin tietoihin sekä tietojen selailulle annettiin arvoa, 

koska sen koettiin valmistavan potilasta paremmin tulevaan vastaanottoaikaan ja 

lisäävän hallinnan tunnetta.  Osallisuus, hallinnan tunne ja hoidetuksi kokemisen 

tunne herätti positiivisia palvelukokemuksia suuressa osassa haastateltavia ja ne 

piirteet liitettiin useammin yksityiseen terveydenhuoltoon. Kunnallisella puolella 

työskentelevä lääkärihaastateltava muistuttaa kuitenkin, että esimerkiksi 

laboratoriotulosten julkaisu verkossa aiheuttaisi poikkeuksetta lisäkysymyksiä 

potilaissa. Tämä seikka tulisi ennakoida lääkärin kommentoinnilla, jonka potilas 

voisi tuloksia tulkitessaan lukea sähköisessä ympäristössä.  

Sähköisiin terveyspalveluihin haastateltavat, niin potilaskuluttajat kuin 

lääkäritkin, liittivät vahvasti terveystietokannat tai erilaiset tietopankit.  
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Haastateltavista osa myönsi hakevansa tietoa sairauksista ennen lääkärissä 

käyntiä, mutta haastateltavien tarinoista nousi vahvasti esiin ymmärrys omasta 

pätemättömyydestä selvittää ongelmaa ilman ammattilaisen apua. Terveystiedon 

hakemisen koettiin tuovan lähinnä mielenrauhaa itseä vaivaavaan asiaan, mutta 

sillä ei koettu korvaavan ammattilaisen konsultaatiota. Terveysneuvonta ja 

tietopankit koettiin kysymys-vastauspalvelun lailla erityisen tärkeäksi niin 

kutsutuissa perusasioissa, joiden takia ei välttämättä ole tarpeellista tavata 

lääkäriä. Kuluttajahaastateltava antaa esimerkin:   

Sellasia perusseikkoja, tai jos, korvaan on menny vettä, niin miten sen 

saa helpommin pois, et tälläsiä perusasioita (H4). 

Erityisesti lapsiperheillä terveysneuvonnan merkitys nousi keskeiseksi arkisissa 

terveyttä koskevissa kysymyksissä. Terveysneuvonnan koettiin antavan 

mielenrauhaa ja vahvistusta omille päätelmille. Lapsiperheiden kertomuksissa 

esiin nousi toiveita ajansäästöstä ja lääkärissä käynnin vaivan säästämisestä. 

Näiden toiveiden nähtiin toteutuvan interaktiivisen verkkopalvelun avulla.  

Ainoastaan yhdellä lääkärihaastateltavalla oli kokemusta sähköisestä lääkärin 

vastauspalvelusta. Kyseinen vastauspalvelu oli käytössä kunnallisessa 

terveyskeskuksessa. Lääkärihaastateltava kuvaili kokemuksiaan positiiviseen 

sävyyn: 

Sitä kautta potilaan kanssa kommunikoidaan ja se on mun mielestä 

tosi hyvä kanava, kun muuten on lähetetty potiaalle kotiin kirje ja se 

on sit taas paljon jäykempi systeemi. Et kyl mä koen, et tää sähkönen 

on paljon nopeempi (L2). 

Toinen lääkärihaastateltava, jolla ei kyseisestä palvelusta ollut vielä kokemusta, 

suhtautui asiaan puolestaan varauksellisemmin: 

Pitää sanoo itse asiassa et  ne kysymykset olisi  pakolla oltava erittäin 

yksinkertaisia ja hyvin harvoin ne ovat (L4). 

Sähköisiin terveyspalveluihin liitettyjä merkityksiä olivat potilaskuluttajien 

mukaan ennaltaehkäisevä hoidon saaminen, hoidon nopeuttaminen ja 

paperidokumenttien, kuten lähetteiden sähköinen vaihtoehto sekä rutiininomaisten 

käyntien korvaaminen verkkopalvelun avulla. Sähköisellä terveyspalvelulla 
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nähtiin myös ajansäästöllisiä ja arkea helpottavia ominaisuuksia kuten reseptien 

uusinta, laboratoriotulosten julkaisu ja yksinkertaisten asioiden 

konsultointimahdollisuus. Vakavammissa terveyteen liittyvissä asioissa hoidon 

henkilökohtainen vuorovaikutus ja inhimillisyys nousivat vahvasti esiin, eikä sitä 

kuviteltu voivan toteuttaa sähköisessä ympäristössä:  

Mun mielest toi, on tavallaan, hölmöö puhuu jostain siirtymisestä 

sähköseen terveydenhuoltoon, ku ei semmosta oo olemassa 

kokonaisuutena, että terveydenhuolto yhtäkkiä ois sähköstä, että joku 

osa siitä, kannattaa hoitaa varmasti sähkösesti, ja siihen kannattaa 

kehittää tosi kätevät työkalut, mitä ihmiset käyttää mielellään, jotka on 

tehty ihmisen ehdoilla ja helpottaa oikeesti sitä työtä, mutta ei kannata 

pakottaa kaikkee siihen (H6).  

Myönteinen suhtautuminen terveydenhuollon sähköisiin työkaluihin oli kuitenkin 

yleisesti ottaen haastateltavien keskuudessa kiistaton. Palvelun arvoa lisäsivät sen 

tarjoama nopeus, helppous ja palvelusivuston yksinkertaisuus sekä selkeys. 

Sähköisten palveluiden nähtiin lisäävän valinnanvapauden tunnetta sekä 

ruokkivan osallisuuden tarvetta terveydenhoidossa. Avoimet potilastiedot sekä 

interaktiivinen palveluasiointi saivat osakseen myös arvostusta, mikä liittyy 

potilaskuluttajien lisääntyneeseen terveystietoisuuteen ja tiedonjanoon omaa 

terveyttä koskevissa asioissa. Lisäksi tarpeettomien lääkärissä käyntien toivottiin 

vähenevän interaktiivisten neuvontapalveluiden ja kysymys-vastauspalveluiden 

avulla. Hietasen (2001, 89) mukaan sähköiset terveyspalvelut ovat synnyttämässä 

uudenlaisen aktiivisen potilaan, joka saa ja pystyy kommunikoimaan hoitavan 

lääkärin kanssa monipuolisemmin.  

Lewis tutkijaryhmineen (2012) on tutkinut terveydenhuollon 

informaatioteknologioiden (ICT) käyttöä, osa-alueita ja miten 

informaatioteknologian tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä 

terveydenhuollossa. Maantieteellisten välimatkojen asettamat esteet, hoidon 

laadun parantaminen ja tiedon hallinta ovat pääasiallisia sähköisten sovellusten 

taustalla olevia ajureita (mt., 334). Nämä seikat ilmenivät osin myös tutkimukseni 

aineistosta. Maantieteellisten välimatkojen haitat eivät tosin nousseet esiin, sillä 

haastatteluaineistoni koostui henkilöistä, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla, jossa 
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palvelut yleisesti ottaen ovat lähellä. Ainoastaan yksi lapsiperhe, joka asui 

Helsingin reuna-alueilla koki terveysasemalla käynnin lasten kanssa aikaa 

vieväksi ja hankalaksi. Viimeisin, mutta ei vähäisin ajuri on potilaskuluttajien ja 

terveydenhuollon ammattilaisten välisen kommunikaation parantaminen. Lewis 

ym. (mt. 334) listaavat sähköisen kommunikaation edesauttavan 

terveyskasvatusta, hoito-ohjeiden tiiviimpää noudattamista sekä potilaan 

yksityisyyden parempaa suojelua.  Näihin ajatuksiin yhtyivät myös tutkimukseni 

kuluttajahaastateltavat, ja toive kahdensuuntaisesta, sähköisestä 

vuorovaikutuskanavasta nousi keskusteluista esiin useaan otteeseen. 

Haastateltavat pohtivat vuorovaikutteisen palvelukanavan etuja: 

Joo, esimerkiks jos tulis jollakin lailla sairaaksi, niin vois kuvailla tai 

laittaa sähköpostilla jollekin. Se pitäs kyllä olla sitten tuttu lääkäri tai 

semmonen, jonka hoidossa on ollu ... niin kuin kysyä neuvoja 

tavallaan. Se ois aika mahtavaa (H7). 

Ja joo ... joku reaaliaikanen ois mun mielestä hyvä palvelu siihen, että 

ois joku reaaliaikanen siis lääkäri siellä päivystämässä, jolt voi kysyy, 

ihan sama ku tommonen terveyspuhelin, jossa jonotusajat on jotain 15 

minuuttia (H6). 

Jung ja Loria (2010, 61) uskovat sähköisten terveyspalveluiden olevan myös 

tuottajan ja palveluntarjoajan kannalta toimintaa tehostava ja nopeuttava keino.  

Myös tutkimukseni lääkärihaastateltavat olivat Jung ja Lorian (2010) tulosten 

kanssa samaa mieltä. Lääkärihaastateltavat antoivat suurta arvoa sähköisille 

työkaluille, jotka voivat osaltaan tehostaa ja edesauttaa hoitoprosessia ja 

vastaanoton sujuvuutta. Potilaiden tiedollisen valmiuden kasvaminen nähtiin 

lääkärihaastateltavien keskuudessa ensisijaisesti lääkärin työtä helpottavana ja 

positiivisena asiana.  
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6  Aktiiviset kuluttajat valmiina sähköisiin terveyspalveluihin  

 

Tässä luvussa keskityn kuvaamaan uutta potentiaalista rooliasetelmaa ja 

palvelukäsikirjoituksen uusia ulottuvuuksia, joita sähköiset terveyspalvelut 

voisivat tarjota. Esitän vaihtoehtoisen mallin Williams ja Anderssonin (2005) 

havainnollistamaan palvelumalliin, joka kuvaa terveyspalvelutapahtuman 

roolijakoa teatterinäkökulmasta. Vaihtoehtoinen mallini korostaa kuluttajaroolin 

keskeisyyttä palvelukokemuksessa ja sähköisten terveyspalveluiden kehityksessä. 

 

6.1 Elämäntilanne potilasroolin taustalla 

 

Tutkimukseni haastateltavien omaksuma rooli potilaskuluttajana sekä ajatukset 

sähköisen terveyspalvelun lähtökohdista olivat melko yhdenmukaisia. Valmiudet 

omatoimisempaan ja aktiiviseen rooliin terveydenhuollossa ilmenivät selkeästi 

kaikkien haastateltavien keskuudessa. Se, miten haastateltavien valmiudet ja rooli 

näyttäytyivät, erosivat kuitenkin riippuen siitä, oliko kyseessä lapsiperhe, 

työterveyshuollon asiakas vai iäkkäämpi henkilö. Tutkimustulokset ilmentävät 

rooliteorian kenttään liittyvää ajatusta siitä, että sosiaalinen asema ja tilanne ovat  

sosiaalisia käyttäytymiskaavoja ja roolivalintoja ohjaavia vaikuttimia (Biddle 

1986, 68–69).   

Terveydenhuollossa potilasroolit vaihtelevat riippuen potilaskuluttajien 

elämäntilanteen lisäksi palveluodotuksista (Biddle 1986), jotka tavallisesti 

muodostuvat aikaisempien kokemusten perusteella. Tämä huomio taas johdattaa 

ajatukseen, että kun potilaskuluttajien kokemus sähköisistä terveydenhuollon 

palveluratkaisuista on suppea, ei potilaskuluttajien roolivalintakaan ole vielä 

kirkastunut. Tutkimukseni empiria kuitenkin tukee ajatusta, että potilaskuluttajat 

ilmaisevat selkeää halua ja kykeneväisyyttä aktiivisen palvelunkäyttäjän rooliin. 

Tätä potilaskuluttajan roolia kannattavat myös tutkimukseeni osallistuneet 

lääkärit. Itse roolisuorituksen onnistuminen ja roolin oppiminen puolestaan 

selvinnee kuitenkin vasta laajemman palvelukokemuksen myötä. Nyt keskityn 

tarkastelemaan potilaskuluttajien elämäntilannetta ja sitä, miten se osoittaa 
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suunnan roolivalinnoille ja sen myötä mahdollisen suunnan myös tulevaisuuden 

verkkoterveydenhuollolle.  

Haastateltavissa oli siis yksityisen ja julkisen terveydenhuollon asiakkaita, kuten 

lapsiperheitä, eläkeläisiä, työterveyshuollon ja muita terveydenhuollon asiakkaita. 

Kaikki kuluttajat olivat käyttäneet sekä yksityistä että julkista terveydenhuoltoa. 

Lapsiperheiden tarinoista kävi ilmi ajoittainen epätietoisuus lasten sairaanhoidon 

tarpeesta tai terveydentilasta. Se ilmeni terveyspuhelimen suosiossa ja toiveissa 

käyttää sähköistä kysymys-vastauspalvelua tarpeen vaatiessa. Terveysneuvonta 

koettiin ensisijaiseksi, kun haluttiin selvittää, onko lääkärikäynnille tarvetta. 

Sähköiseen terveysneuvontaan ja interaktiiviseen verkkokeskusteluun 

suhtauduttiin lapsiperheiden keskuudessa yleisesti avoimesti ja palveluiden 

nähtiin helpottavan lapsiperheen arkea, jota usein värittää kiire ja ajankäytön 

haasteet. Tarpeettoman lääkärikäynnin välttäminen koettiin todennäköisemmäksi, 

jos terveysasema tarjoaisi kattavaa ja ajankohtaista terveystietoa ja sähköistä 

hoitotarpeen arviointia joko sairaanhoitajan tai lääkärin avulla.  

Erityisesti pienten lasten vanhemmat suhtautuivat sähköisiin palveluratkaisuihin 

myönteisesti, jos tuloksena oli tarpeettomien lääkärillä käyntien väheneminen. 

Perheellinen haastateltava piti tärkeänä pääsymahdollisuutta omien lapsiensa 

potilashistoriaan, jotta edellisten hoitokertojen syyt pysyisivät paremmin 

muistissa. Lapsiperheen rooli näyttää kiteytyvän osallistuvaan ja 

informaatiohakuiseen potilaskuluttajuuteen. Hoitokäytäntöjen ja ajankohtaisten 

asioiden julkaisu verkkoterveyspalvelussa koettiin tiedoksi, jota osattiin 

hyödyntää tarpeen vaatiessa. Haastateltu lääkäri kannatti ajatusta: 

Ne on huolissaan, se huoli ratkeaa sillä sitten käynnillä, mut sen voi 

ehkä ratkasta muutoinkin ku käymällä paikalla. Se saattaa olla, jos 

vaikka vastaanotto on myöhässä ja muuta ni se saattaa olla raskasta 

sille perheelle (L1).  

Työterveydenhuoltoa pääasiassa käyttäviä potilaskuluttajia luonnehdin 

haastatteluaineistosta kerätyn tiedon perusteella osaaviksi, itsenäisiksi, 

analyyttisiksi ja ajansäästöä arvostaviksi ihmisiksi. Näiden ihmisten arkeen liittyy 

usein kiire ja sidonnaisuus toimistoaikoihin. Työterveyshuoltoa käyttävien 

kuluttajien keskuudessa nousivat vahvasti esiin puhelinaikoihin liitetyt 
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negatiiviset piirteet. Työajan käyttämistä henkilökohtaisiin asioihin pidettiin 

hankalana ja siihen toivottiin muutosta. Haastateltavat kuluttajat ilmaisivat 

ajatuksiaan puhelinajoista seuraavasti: 

Sä voit avata sen sähkösen päätteen sillon kun sul on aikaa. Kun taas 

jonku puhelinajan tai lääkärikäynnin järjestäminen on aikaa vaikeeta 

(H1). 

Et onhan puhelinajat keksitty mut et jos miettis sille vaihtoehtoa ettei 

tarvii siinä puhelimen ääressä päivystää  - sitoo et täytyy päivystää 

tiettyyn aikaan. Et vois miettiä jos sitä vois tehdä sähköpostitse tai 

muuten (H9). 

Terveydenhoidon joustavuuden lisäksi työterveyttä käyttävät kuluttajat korostivat 

kotihoito-ohjeiden ja muun sairaudenhoidon jälkeisen tiedon tärkeyttä ja uskoivat 

hyötyvänsä siitä, jos tieto oli saatavilla sähköisesti. Myös omien potilastietojen 

katselu herätti mielenkiintoa ja epäselvät kohdat uskottiin itse voitavan selvittää 

internetistä tai muusta tietolähteestä tarpeen vaatiessa. Sähköisten 

terveyspalveluiden käytölle ei myöskään nähty suuria haasteita. Palvelun 

ominaisuudet kuviteltiin samankaltaisiksi verkkopankin kanssa, joka puolestaan 

kuvailtiin yksinkertaiseksi palveluksi. Työterveydenhuollon asiakasta voisi 

kuvailla myös riippumattomana ja kriittisenä kuluttaja, mitä seuraava lääkärin 

toteamus vahvistaa: 

Etenkin tos työterveyshuollossa jossa on sellasia ihmisiä joilla on aika 

hyvä elämänhallinta ja ne on tietoisia omasta terveydestään, ja 

huomaa sen nopeesti omassa jaksamisessaan ja näin ja et jos ei terveys 

oo hyvää, niin he sitte etsivät aktiivisesti tietoa ja.. Ja sitten, ja saattaa 

usein olla valmiita ja aika usein oikeita diagnooseja valmiina sielä, tai 

siis sanotaan et niit samoja kun mihin mä päädyn (L1). 

Olen jättänyt tutkimukseni haastatteluaineistosta ulkopuolelle iäkkäämmät, yli 65 

-vuotiaat kuluttajat. Haastateltavien joukossa on kuitenkin kolme 56–60-vuotiasta 

kuluttajaa. Kaikki kolme käyttävät aktiivisesti tietokonetta ja heille sähköisten 

sovellusten käyttäminen on tuttua, joten myös he ovat sähköisten 

terveyspalveluiden potentiaalisia käyttäjiä. Heiltä saatu tieto tarjoaa 
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mielenkiintoista viitettä siitä, miten kyseinen ikäryhmä suhtautuu sähköisiin 

terveyspalveluihin ja miksi tietyt palvelut koetaan tärkeiksi. Suuret ikäluokat 

jäävät tulevina vuosina eläkkeelle. Se tarkoittaa vähenevää työvoimaa 

terveydenhuollon alalla ja toisaalta myös runsasta ihmisjoukkoa, joka jää pois 

työterveydenhuollon piiristä. Sähköiset palveluratkaisuilla voidaan osittain 

helpottaa  terveyspalveluasiointia ja tavoittaa myös suuri eläkkeelle jäävä 

potilaskuluttajaryhmä.    

Kaikki kolme vanhemman ikäluokan kuluttajahaastateltavaa korostivat hoidon 

kokonaisvaltaisuutta ja lääkärin saatavuutta. Myös valinnanvapaus lääkärin 

valinnassa koettiin tärkeäksi. Siksi ajanvarauspalvelu, jossa hoitavan lääkärin voi 

itse valita, saikin osakseen kiitosta. Informaatio hoidon aikana ja hoidon jälkeen 

oli myös ensiarvoisen tärkeää ja haastateltavat olivat vahvasti sähköisten 

jatkohoito- tai kotihoito-ohjeiden kannalla. Myös sähköpostiyhteys hoitavan 

lääkärin kanssa koettiin toisinaan tarpeelliseksi vielä hoidon jälkeenkin ja siihen 

osoitettiin valmiutta. Tarve korostui erityisesti yhdellä haastateltavista, joka oli 

saanut hoidon jälkeen puutteellista informaatiota. Tälle ongelmalle haastateltava 

näki ratkaisun sähköisissä kotihoito-ohjeissa. Yksi haastateltavista puolestaan 

kiitteli kroonisen sairautensa hoitoa, joka on sujunut sähköisillä reseptiuusinnoilla 

ja sähköisellä tiedonvaihdolla lääkärin kanssa helposti. Kokonaisvaltaisen hoidon 

haave oli haastateltavien puheissa jatkuvasti läsnä ja se nähtiin toteutuvaksi 

sähköisiä työkaluja apuna käyttäen. Osa-aikaeläkkeellä oleva kuluttaja summasi:  

Kaikkea ei voi tehdä sähköisesti, mutta se kyllä helpottaisi montaa asiaa (H7). 

On huomionarvoista, että  56–60-vuotiailla haastateltavilla näytti olevan samat 

valmiudet sähköisiin palveluihin kuin nuoremmillakin haastateltavilla. Tähän 

lienee pääasiallisena syynä se, että he lukeutuvat vielä siihen sukupolveen, joka 

on työssään tai muuten käyttänyt paljon tietokonetta. Tuorilan (2007, 172–173) 

mukaan tiedolliset valmiudet omaksua entistä osallisempi terveyspalveluiden 

kuluttajan rooli ovat paremmat kuin koskaan ennen. Hyvä koulutuksen taso ja 

tiedon lisääntyminen ovat edistäneet asiaa.  

Kun otetaan huomioon iän tuomat krooniset sairaudet ja hitaammat toipumisajat, 

haastatteluaineiston vanhimmat kuluttajat voisivat jopa edustaa ryhmää, joka 

hyötyisi sähköisistä palveluratkaisuista eniten. Näiden tarpeiden valossa 
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sähköinen asiointi ja verkkoinformaatio muodostavat potentiaalisen 

terveydenhuollon palvelumuodon ja tarjoavat kokonaisvaltaisen hoidon tunnetta 

sitä tarvitseville. Päätelmääni vahvistaa myös seuraava lääkärin toteamus 

kysyttäessä sähköisen palvelun hyötyjistä: 

No semmoset potilaat, jotka on sairaat ja vaatii seurantaa. Esimerkiks 

diabeetikot tai reumaatikot jotka käyttää sellasia lääkkeitä jotka vaatii 

turvakokeita esim. kolmen kuukauden välein. Sit sitä varten niiden 

täytyy aina jollekin soittaa ja kysyy niitä labravastauksia et joskus 

jollain ne saattaa unohtua. Et  ehdottomasti sellaset potilaat jolla on 

semmosia jotka vaatii paljon seurantaa (L2). 

Haastateltavien puheissa kokonaisvaltainen hoito käsitti perinteisen 

vastaanottotilanteen lisäksi myös sähköisessä ympäristössä toteutuvan 

terveydenhuollon. Sähköisten työkalujen koettiin jopa  tukevan kokonaisvaltaista 

hoidon tunnetta. Osallisuus hoitoprosessissa näytti siis lisäävän 

kokonaisvaltaisuuden tunnetta. 

 

6.2 Potilaskuluttaja pääroolissa  

 

Analysoin edellä keskustelua, joka viestii potilaskuluttajien entistä aktiivisemman 

roolin omaksumisesta terveydenhuollossa. Roolin omaksuminen riippuu osaltaan 

yksilön elämäntilanteesta. Yksilön asemasta tai taustasta riippumatta, 

tutkimukseni haastateltavat muodostavat kuitenkin ryhmän, joka suhtautuu 

avoimesti sähköisiin terveyspalveluihin ja toivoo voivansa hyödyntää niitä 

tulevaisuudessa enemmän. Jos siis hyväksymme Toiviaisen (2007, 25) 

ehdotuksen lääkäreistä terveydenhuollon teknologioiden portinvartijoina, 

viittaavat tutkimukseni tulokset siihen, että sähköiset terveyspalvelut ovat jo 

läpäisseet tuon portin. Haastatellut lääkärit vahvistavat myönteisen asenteen:  

Kyl mun mielestä kaikki lääkärit on sillee avoimia uudelle. Et kyl mä 

uskon et kaikki on tosi avoimin mielin. Et en oo tavannu yhtäkään 

lääkäriä joka ois kauheen niinku vastaan  (L2). 



 69

Mä luulen että niin tulee käymään oikeestaan joka tapauksessa että se, 

mä epäilen että se, tuo netin vaikutus vaan lisääntyy tässä ja ihmiset 

alkaa vaatimaan sitten tällästä. Ja nettiin todennäkösesti tulee vielä 

enemmän olemaan tälläsiä interaktiivisia portaaleja, mitä nyt 

jenkeissäki on jo aika paljon  (L3). 

Ehdotan nyt vaihtoehtoisessa palvelusektorin teatterirooleja kuvaavassa mallissa 

(Williams ja Andersson 2005) uutta lähestymistapaa potilaan roolivalintaan, kun 

sähköiset terveyspalvelut lisääntyvät. Uusi roolivalinta ilmentää myös 

Broderickin (1998) esiin tuomaa roolievoluutiota, jota käsittelin luvussa neljä. 

Lääkärin rooli säilyy uudessa mallissa ohjaajana, sillä ammatillisiin lähtökohtiin 

ei synny muutoksia ja tiedolliseen asemaan perustuva päätösvalta on edelleen 

lääkärillä. Williamsin ja Anderssonin  (2005, 14) mukaan ohjaajan 

toimintatapoihin vaikuttaa vahvasti näytelmän käsikirjoitus, joka on koko 

näytelmän perusta. Käsikirjoitus ohjaa myös pääroolin ja sivuroolin suoritusta 

riippuen sen sisällöstä. Ohjaajalla on kuitenkin valta päättää käsikirjoituksen 

muokkaamisesta ja toteutustavoista ja siten ohjaaja vaikuttaa pääroolin esittäjään 

myös enemmän kuin itse käsikirjoitus. Williams ja Andersson kiteyttävät 

pääroolin merkityksen seuraavasti: hienot näytelmät eivät synny ilman hienoja 

näyttelijöitä (2005, 15). Käsikirjoitus ei voi siis toteutua hyvin, jos näyttelijät 

eivät paneudu rooliinsa ja omaksu sitä.   
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Kuvio 4. Terveydenhuollon uusi rooliasetelma teatterimaailman näkökulmasta. 

 

 

 

Esittämässäni mallissa näytelmän käsikirjoitusta ilmentää sähköinen palvelu, 

jonka toteutuminen ja hyväksyminen riippuu näyttelijöistä ja ohjaajasta eli 

lääkäristä, potilaista ja hoitohenkilökunnasta – ennen kaikkea kuitenkin potilaista. 

Sähköinen palvelu siis rakentaa palvelutapahtumaa eli näytelmän kulkua. 

Potilaskuluttaja on nyt pääroolissa. Aktiivisemman pääroolin omaksunut 

potilaskuluttaja saa ohjeensa sähköisestä palvelusta eli käsikirjoituksesta, jonka 

lääkäri on ohjaajan tavoin hyväksynyt ja jonka sisällön tulkitsemisessa hän toimii 

apuna. Haastateltu kuluttaja osoittaa valmiutensa aktiivisempaan 

roolisuoritukseen: 

Totta kai sitte niin kun puhuit siitä, että siel nyt lääkärit kirjoittaa 

lääketieteen termeillä, mut emmä nyt sitäkään nää, kyl ne varmaan 

jokainen saa sitte selville jostain mitä ne termit tarkottaa jos 

semmonen tilanne tulis että.. Et kyllä semmosta, tarvii (H10). 

Myös haastateltu lääkäri ilmaisee luottamustaan potilaan kykyyn toimia 

pääroolissa: 
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Totta kai jos potilaat tietää ite hyvin, ni sit ne hoitaakin ittensä 

paremmin et vois kuvitella et siit (sähköisestä palvelusta) on sillon 

hyötyä (L4). 

Pääroolissa esiintyvällä potilaskuluttajalla ontaidot sähköisen palvelun käyttöön ja 

lääkäri uskoo potilaidensa valmiuksiin hyödyntää ja tulkita saatavilla olevaa 

tietoa, mutta tarvittaessa auttaa tulkinnassa. Aktiiviset ja tietoa hakevat 

potilaskuluttajat ovat siis kuin hyvin roolinsa suorittavat näyttelijät, jotka 

mahdollistavat näytelmän onnistuneen toteutuksen ohjaajan avulla.  

Sivuroolin paikan ottaa tässä vaihtoehtoisessa mallissa hoitohenkilökunta eli 

sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset. Ohjaajan lisäksi 

sivuroolin luonteeseen vaikuttaa suhde päärooliin ja kuinka tiivis on roolien 

välinen yhteistyö. Hoitohenkilökunnan sivuroolia selittää nyt sähköinen 

palveluympäristö, jossa hoitohenkilökunta ei ole potilaan lailla aktiivinen toimija 

vaan suhde potilaaseen eli päänäyttelijään on tilapäisesti etäinen. Näytelmän 

yleisöä edustavat puolestaan potentiaaliset asiakkaat, jotka voisivat olla sähköistä 

palvelua hyödyntävän lääkäriaseman uusia asiakkaita. Williamsin ja Anderssonin 

(2005) mukaan yleisöllä on aina vahvoja odotuksia näytelmän kulusta ja toisaalta 

pääroolin esittäjällä on yleisöön suuri vaikutusvalta. Odotukset voivat muodostua 

ennakkokäsityksistä tai ennakkoon saadusta tiedosta. Ennakkoon saadun tiedon on 

voinut tarjota potilaskuluttaja, joka on jo tutustunut sähköiseen palveluun 

tarkemmin. Potilaskuluttaja kykenee siten roolillaan, kokemuksillaan ja 

kertomallaan vaikuttamaan odottavaan yleisöön eli potentiaalisiin uusiin 

asiakkaisiin. 

Esittämäni spekulaatio uudesta rooliasetelmasta terveydenhuollon sähköisillä 

palvelumarkkinoilla on palvelututkimuksen näkökulmasta perusteltua. Bitnerin 

(1997, 193) mukaan kuluttaja voidaan sitouttaa palvelun tuottamiseen ja sijoittaa 

erilaisiin rooleihin, jotka vaikuttavat lopulliseen palvelukokemukseen. Bitner 

(1997) korostaa, että palveluja kuluttavilla asiakkailla on keskeinen rooli palvelun 

tuloksen ja palvelusta syntyneen arvon mittaajana. Mitä tiiviimmin kuluttaja on 

sitoutettu palvelun kehitykseen, eli mitä suurempi on hänen roolinsa, sitä 

enemmän palvelu saavuttaa laatua sekä arvoa. Tehokas kuluttajan osallistaminen 

tyydyttää myös paremmin kuluttajan tarpeita (mt., 197–198). Potilaskuluttajan 
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sijoittaminen päärooliin mukailee Bitnerin (1997) ajatuksia kuluttajasta palvelun 

arvon ja laadun lisääjänä. Kun potilaskuluttajalle annetaan enemmän tilaa 

terveyspalvelunäytelmässä, voidaan löytää parempia tapoja kehittää sähköisiä 

palvelukanavia. Päärooli ei edusta paitsi aktiivisempaa, postmodernia 

terveyspalvelun kuluttajaa, vaan ehdottaa myös terveyspalveluntarjoajille keinoa 

vaikuttaa palvelukokemuksiin ja kehittää palvelukanavia kuluttajalähtöisesti.   

Omatoimisuus ja aktiivisuus sähköisessä terveyspalveluasioinnissa näyttää 

nousevan yhä keskeisemmäksi (Tuorila 2007, 168) ja siten myös uusien 

sähköisten palvelumuotojen kehittämistarve korostuu. Hibbard ja Mahoney 

(2009) ovat tutkineet potilaan aktiivisuustasoa ja aktiivisuuden vaikutusta 

terveyden edistämiseen sekä potilaan terveyskäyttäytymiseen. Aktiivisemmat 

potilaat ovat Hibbardin ja Mahoneyn mukaan myös sitoutuneempia hoitoon ja 

terveytensä edistämiseen. Tutkijat näkevät myös sosiaalisella ympäristöllä ja 

normeilla olevan vaikutusta terveyskäyttäytymiseen ja ne muokkaavat yksilön 

näkemyksiä omista valmiuksistaan edistää terveyttään. Kun sosiaalinen ympäristö 

ja sen normit ovat kannustavia, myös kuluttajien aktiivisuus ja hallinnan tunne 

edistyvät (mt., 378). Kannustavalla terveydenhuollon ympäristöllä viittaan tässä 

yhteydessä terveydenhuollon sähköisiin palveluihin sekä lääkärien ohjaavaan 

rooliin verkkopalveluiden hyödyntämisen lisäämisessä. Hibbardin ja Mahoneyn 

(2009) tutkimustulosten valossa tämän kaltainen kannustava ympäristö  voi siis 

lopulta synnyttää terveystietoisemman ja hoitoon sitoutuneemman potilaan – eli 

näytelmän pääosaa esittävän, vastuuta kantavan potilaskuluttajan.  
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7 Johtopäätökset  

 

Tutkimuksessani olen analysoinut kuluttajien näkemyksiä sekä suhdetta 

sähköisiin terveydenhuollon palveluihin palvelututkimuksen lähtökohdista. Olen 

tuonut keskusteluun myös lääkäreiden ajatuksia aiheesta. Teoreettisen 

lähtökohdan tutkimukselleni on muodostanut rooliteoria (Solomon 1986, Biddle 

1986, Bitner 1997, Broderick 1998), jota hyödynsin työssäni havainnollistamaan 

potilaskuluttajan asemaa ja roolia terveydenhuollon palvelukentässä. Teoriapohja 

valotti myös kuluttajan roolin muutosta eli roolievoluutiota (Broderick 1998) 

siirryttäessä sähköisiin palvelurakenteisiin.  

Tämän tutkimuksen tulokset kertovat, että kuluttajat ovat valmiita omaksumaan 

sähköisten terveyspalveluiden edellyttämän omatoimisen ja aktiivisen 

potilaskuluttajan roolin. Hibbardin ja Mahoneyn (2009) mukaan aktiivinen rooli 

antaa potilaalle eväät yhä itsenäisempään terveydenhoitoon,  mikä puolestaan luo 

onnistumisen tunteita ja lopulta vahvistaa potilaan elämänhallintaa ja 

itsevarmuuden tunnetta. Tutkimukseni osoittaa kuitenkin, että aktiiviseen rooliin 

ollaan valmiita tietyissä rajoissa. Sähköisten terveyspalveluiden ei odoteta 

korvaavan terveydenhuollon välttämättömiä potilaskohtaamisia ja lääkärin 

tapaamisia ja siten vähentävän hoidon inhimillisyyttä. Näihin ajatuksiin yhtyivät 

myös tutkimuksen lääkärihaastateltavat. Sähköisten terveyspalveluiden koetaan 

kuitenkin tarjoavan ratkaisua tilanteisiin, joita kuvaavat rutiininomaisuus ja 

yksinkertaisuus. Laboratoriotulosten kertominen verkossa, sähköiset lähetteet ja 

potilastiedot sekä jatkohoitoon liittyvät ohjeistukset olivat kuluttajahaastateltavien 

antamia esimerkkejä edellä mainituista tilanteista.   

Potilaskuluttajat odottavat sähköisten palvelukanavien tarjoavan ratkaisua 

toisinaan jähmeään tiedonkulkuun ja sujuvoittavan itse hoitoprosessia. Sähköisiin 

terveyspalveluihin kohdistui odotuksia helppoudesta, nopeudesta ja palvelun 

intuitiivisuudesta sekä yksinkertaisuudesta. Potilaskuluttajat osoittivat myös 

varmuutta taidostaan käyttää terveydenhuollon sähköisiä palvelukanavia ja monet 

liittivät ajatuksen verkkopankkiin, joka koettiin helppokäyttöiseksi palveluksi. 

Sähköisen terveyspalvelun nähtiin tarjoavan vaihtoehson niille, jotka haluavat sitä 



 74

hyödyntää. Potilaskuluttajien puheissa korostui myös palvelun käytön 

vapaaehtoisuus.  

Tutkimukseni osoittaa lisäksi, että terveydenhuollon sektorilla potilaskuluttajat 

arvostavat sähköisiä palveluvaihtoehtoja ja verkkopalvelu liitetään ajatukseen 

paremmasta palvelutarjonnasta. Kuluttajalähtöisesti suunniteltu verkkopalvelu voi 

siis toimia palveluntarjoajan näkökulmasta palvelun arvon ja laadun lisääjänä 

(Bitner 1997). Yksityisille terveydenhuollon toimijoille tämä huomio lienee 

kiintoisa yhä kiristyvässä kilpailussa. Terveyspalveluiden tulisi toteutua muiden 

palvelualojen lailla kuluttaja- tai käyttäjälähtöisesti. Erityisesti nykytilanteessa 

huomio on keskeinen, sillä yksityisen sektorin kasvusta ja kilpailusta 

keskustellaan kiivaasti (Sipilä 2009 ; Tuominen 2007). Kuluttaja- tai 

potilaslähtöinen ajattelutapa on myös ensiarvoista hoidon onnistumisen 

näkökulmasta. Jos potilas on tyytymätön hoidon kulkuun tai saamaansa 

palveluun, vaarana voi olla hoitosuhteen katkeaminen.  

Eskola ja Suoranta (1998, 212–213) puhuvat tutkimuksen vahvistuvuudesta ja 

viittaavat termillä muiden samankaltaisten tutkimusten tuomaan tukeen. 

Tutkimastani ilmiöstä ei kuitenkaan kirjallisuuskatsauksen perusteella löytynyt 

vastaavia tutkimuksia. Sähköisten terveyspalvelujen hyötyjä käyttäjälähtöisesti on 

tutkittu jonkin verran (Jylhä 2007; Koiranen 2006), mutta kuluttajan valmiuksia ja 

roolia palvelunkäyttäjänä ei ole juurikaan tutkittu. Tutkimuksen teon 

loppuvaiheessa Elisa Oyj julkaisi selvityksen, jossa tutkittiin juuri kuluttajien 

näkemyksiä kuntien sähköisistä asiointikanavista (Rantanen 2012). Selvitys 

osoitti tämän tutkimuksen lailla kuluttajien valmiuden sähköisiin 

terveyspalveluihin sekä muutosvastarinnan vähäisyyden. Tutkimustulokset saavat 

lisää vahvistusta uusista tutkimuksista kunhan sähköinen terveyspalveluasiointi 

yleistyy ja vakiintuu osaksi kuluttajien palvelutottumuksia.  

Potilaskuluttajien kokemusten vähäisyys sähköisistä terveyspalveluista on 

otettava huomioon tutkimustuloksia arvioitaessa. Koska kokemus sähköisistä 

terveyspalveluista oli lähes kaikilla haastateltavilla hyvin niukka, ei voida 

varmuudella väittää, että haastattelemani kuluttajat lopulta omaksuvat 

kuvailemansa omatoimisen roolin sähköisten terveyspalveluiden käyttäjinä. Vasta 

jatkotutkimukset käyttökokemuksista voivat osoittaa, miten tässä tutkimuksessa 

kuviteltuun palvelurooliin lopulta sopeudutaan. Tutkimustulokseni valottavat 
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kuitenkin potilaskuluttajien valmiutta tulevaisuuden verkkoterveydenhuollolle 

sekä selventävät potilaskuluttajien roolia terveydenhuollon sähköisillä 

markkinoilla. Pääroolia ei ehkä ole vielä ehditty oppia, mutta Goffmaniin (1959, 

28) viitaten yksilö on silloin täysin vilpitön, kun hän vain uskoo esityksensä 

luomaan vaikutelmaan. Potilaskuluttajien riittävä usko omiin valmiuksiinsa saa 

näin keskeisen merkityksen.  

Tutkimukseni haastatteluaineistossa oli suurelta osin hyvin koulutettuja ja 

terveydestään tietoisia kuluttajia, joista kaikille tietokoneen käyttäminen ja 

internet olivat tuttuja. Haastateltavien joukossa ei ollut pitkäaikaissairaita tai 

terveydenhuoltoa runsaasti käyttäviä henkilöitä ja siten asemointi terveyspalvelun 

käyttäjänä oli verrattain erilainen. Ajatukset sähköisen palvelun sisällöstä ja 

tarkoituksesta muodostuivat sen mukaan, minkälainen oli haastateltavan 

elämäntilanne, miten usein haastateltava käytti terveyspalveluita ja minkälainen 

haastateltavan suhde oli terveyspalveluihin. Näkemykset sähköisestä palvelusta ja 

sen sisällöstä olisivat voineet olla erilaiset, jos tutkimuskohde olisi koostunut 

erityisryhmistä kuten terveyspalveluiden suurkuluttajista, kroonisesti sairaista tai 

esimerkiksi maaseudulla, kaukana palveluista asuvista eläkeläisistä. Tämän 

tutkimuksen tulokset antavat kuitenkin viitettä siitä, miten työikäiset, koulutetut ja 

perusterveet kuluttajat asemoivat itsensä sähköisten terveyspalveluiden käyttäjän 

rooliin.  

Jos terveydenhuoltoa runsaasti tarvitsevat erityisryhmät halutaan tulevaisuudessa 

sitouttaa sähköisten terveyspalveluiden aktiivisiksi käyttäjiksi, olisi tarpeellista 

selvittää myös heidän näkemyksiään verkkoterveydenhuollosta. Mielenkiintoista 

olisikin tietää, mihin rooliin nämä erityisryhmät itsensä asemoivat ja toisaalta 

eroavatko roolit tässä tutkimuksessa selvitetyistä rooleista.  

Aineisto on reliaabeli kun se ei sisällä ristiriitoja (Eskola ja Suoranta 1998, 214). 

Huomioon otettava ristiriita nousi kuitenkin esiin tutkimukseni haastatteluista. 

Haastateltavat osoittivat valmiutta ja intoa käyttää terveydenhuollon  sähköisiä 

palvelukanavia, vaikka haastateltaville sähköisen palvelun sisällön 

mahdollisuudet olivat sähköistä ajanvarausta lukuun ottamatta melko 

tuntemattomia. Tietämättömyyden taustalla lienee sähköisten palveluiden 

toistaiseksi niukka tarjonta ja toisaalta jo olemassa olevien palveluiden heikko 

markkinointi ja tiedotus. Valmiudet ja aktiivisen potilasroolin omaksuminen 
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perustuivat lähinnä kuvitellulle tilanteelle, jossa sähköisiä terveyspalveluja olisi 

runsaasti tarjolla.  Tämä ristiriitatilanne viestii kenties vain kasvavista 

palveluodotuksista ja siitä, että kuluttajat ovat jo yleisesti sopeutuneet sähköisiin 

palveluihin. Terveyspalveluasioinnin osittaista sähköistymistä siis odotetaan ja 

sähköistymiseen ovat näyttäneet suuntaa jo lukuisat muutkin palvelualat kuten 

pankki- ja vakuutusala.  

Perinteistä terveyspalvelun tarjonnan asetelmaa on siis aiemmin kuvannut 

potilaan passiivisuus ja tiedollinen epätasapaino suhteessa lääkäriin (Tuorila 2000, 

32). Painopiste on kuitenkin muuttunut, ja nyt pyritään tehostamaan 

hoitoprosesseja, korostamaan potilaan vastuuta sekä lisäämään tietoa ja 

omatoimisuutta. Ratkaisua haetaan sähköisistä terveyspalveluista ja internetistä.  

Sähköiset terveyspalvelut tarjoavat tulevaisuuden työkalun julkisen 

terveydenhuollon elvyttämiseen ja toisaalta tarjoavat kilpailuetua yksityiselle 

terveydenhuollolle. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että potilaskuluttajan 

ohjaaminen päärooliin lisää asiakastyytyväisyyttä sekä edistää hoidon kulkua ja 

potilaan voimaannuttamista (Järvikoski & Härkäpää 2005; Tuorila 2009), mihin 

lääkäritkin suhtautuvat avoimin mielin.  

Yksityisten terveysasemien kilpaillessa asiakkaista, tutkimukseni tarjoaa myös 

mielenkiintoista asiakasrajapinnan tietoa siitä, että potilaskuluttajat ovat valmiita 

sähköisiin terveyspalveluihin ja niihin suhtaudutaan myönteisesti. Kun sähköisten 

terveyspalveluiden kehityksessä siirrytään potilaslähtöisestä ajattelumallista kohti 

kuluttajalähtöistä mallia, hoidon perinteen inhimillisyyttä unohtamatta, voi 

palvelunkehitykseen avautua kokonaan uusia ovia. Tuorilan (2000, 34) mukaan 

kuluttaja-käsitteen liittämistä terveydenhuoltoon rajoittavat tilanteet, joissa 

potilaan aktiivinen osallistuminen on rajallista. Sähköinen palveluympäristö 

kuitenkin edellyttää ja mahdollistaa juuri aktiivisuutta sekä osallistumista. 

Tulevaisuuden terveydenhuollon tietyt osa-alueet tulevat väistämättä toteutumaan 

yhä enemmän sähköisessä muodossa. Kun potilas mielletään aktiiviseksi ja 

kykeneväksi palvelun kuluttajaksi, se voi myös auttaa sähköisten palveluiden 

tarkoituksenmukaista jatkokehitystä.    
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LIITE 1 

TEEMAHAASTATTELURUNKO 

 

 

Lomake I - Kuluttajat 

 

Taustatiedot: 

Sukupuoli:    

Ikä:  

Koulutusaste/työnimike: 

Asuinpaikkakunta: 

Ensisijainen lääkäriasema: (työterveys vai julkinen?)  

 

I Käsitteet  = Rooliasetelman rakentuminen 

 

1) Mitä tulee mieleesi sanasta  - kuvaile, anna adjektiiveja.  

a) terveyspalvelu? 

b) Potilas? 

c) Kuluttaja? 

d) Lääkäri? 

 

2) Kuvaile viimeisin lääkärissäkäynti pääpiirteittäin.  Mitä jos olisit hoitanut 

jonkin osan sähköisesti?  

 

3) Kuvittele eteesi sähköinen terveyspalvelu. Miltä palvelu näyttää?  
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II  Näkemykset sähköisistä palveluista 

 

4) Omistatko tietokoneen? Käytätkö sitä päivittäin? Pääsetkö Internetiin 

aina? 

5) Mitä asioita hoidat tietokoneella? Esim. pankki- vakuutuspalvelu, ostokset 

ym.?  

6) Etsitkö terveydestä tietoa Internetistä?  Milloin? (Ennen lääkärissä 

käyntiä?) 

7) Oletko käyttänyt sähköisiä terveyspalveluita (kuten ajanvaraus ym.) ? 

Hoidatko mieluummin ”perinteisesti” ? 

8) Mitä hyötyä luulet sähköisestä palveluympäristöstä olevan 

terveydenhuollossa? Sinulle? Terveydenhuollolle?  

 

 

 

9) Terveyspalveluiden sähköisiin kanaviin liittyviä positiivisia ajatuksia?  

 

- Osallisuus ja hallinnan tunne 

-  Saumattomuus ja tehokkuus  

- Ajasta ja paikasta riippumattomuus 

- Nopeus  

negatiivisia ajatuksia? 

- tietoturvan luotettavuuskysymys 

- potilaan vastuun kasvaminen 

- puutteellinen informaatio sähköisten palveluiden tarjonnasta 

 

III  Kuluttajan rooli sähköisessä palveluympäristössä  =  roolievoluutio 

10) Mitä osaamista/taitoja/tietoa sähköisen palvelun käyttö vaatii sinulta 

kuluttajana? 

11) Odotatko lääkärien omaksuvan ja käyttävän palvelua laillasi? 
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IV Terveyspalvelun merkitys 

12) Mitkä asiat koet tärkeäksi lääkärin vastaanotolla? Mitä odotat? 

13) Jos palvelu ei miellytä, oletko halukas/valmis vaihtamaan lääkäriä tai jopa 

lääkäriasemaa jos se on mahdollista? 

14) Kuvaile lääkärikäynti? 

15) Arvostatko mahdollisuutta valita hoitava lääkäri? 

 

 

Itsepalvelun merkitys  

 

16) Jos mietit omia tarpeitasi potilaana, niin miten itsepalvelukanava tai 

sähköinen palvelu hyödyttäisi sinua? (Esimerkkeinä seuraavat) 

* potilastietojen katselu 

* reseptilääkkeet 

* ajanvaraus 

*  kysymys-vastaus palsta – mikä vastausviive suotava?  

*  terveystietoa  

*  koti-hoidon ohjeita 

* mitä muuta 

 

*  Mikä olisi ensisijainen palvelu? 

 

 Mistä näistä olisit valmis maksamaan?  
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Lomake II - Lääkärit 

 

Taustatiedot: 

Sukupuoli: 

Ikä:  

Työhistoria (vuosissa):   

Kuinka kauan (yksityisellä) töissä (a) : 

 

I Käsitteet ja merkitykset = Rooliasetelma 

 

1) Mitä tulee mieleesi sanasta  - kuvaile  

a) terveyspalvelu? 

b) sähköinen terveyspalvelu? Mitä voisi sisältää?  

c) Terveyspalvelun kuluttaja? (Vertaa potilas) 

 

 

 Potilaan rooli  

a) Onko viime vuosien aikana tapahtunut muutoksia 

vastaanottotilanteissa? Ovatko potilaat tietoisempia terveydestään 

Internetin johdosta?  

 

b) Ovatko potilaat tyytyväisiä saamaansa hoitoon? Kaipaavatko lisää 

tietoa tai lisää palveluja?  

 

c) Yksityiselle hakeutuu usein potilaat, jotka haluavat palvelua nopeasti 

ja helposti. 
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- Odottavatko monet potilaat lääkäriin tullessaan hyvää 

asiakaspalvelua/palvelukokemusta ja miten ilmenee?  

- Miten luulet, että aiemmin kuvailemasi sähköinen palvelu on potilaalle 

hyödyksi? 

- Ovatko potilaat mielestäsi valmiita/halukkaita käyttämään sähköisiä 

palveluita?  

- Kuka heidät opettaa palvelun käyttäjäksi? 

 

Jos mietit potilaslähtöisesti potilaan tarpeita, mikä näistä palveluista on mielestäsi 

tärkein? 

* potilastietojen katselu, 

*ajanvaraus 

* kysymys-vastaus palsta – mikä vastausviive suotava?  

* terveystietoa  

* koti-hoidon ohjeita 

*mitä lisäisit? 

*Mikä olisi ensisijainen palvelu? 

 

 

II Näkemykset verkkopalveluista = Merkitys 

 

d) Miten paljon käytät tietokonetta / Internetiä vapaa-ajallasi ja mihin sitä 

käytät? 

e) Miten luulet sähköisen palvelun helpottavan omaa työtäsi?  

f) Mitä ennakkoluuloja potilaita palveleva portaali herättää sinussa?   

g) Uskotko kollegojesi sopeutuvan palvelun käyttöön?  
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LIITE 2 

 

Broderick 1998. Features of a role theoretical perspective. 

 

 

 

Breakdown of key elements Service applications

Role set Internal role set established Service provision teams, 
through working relationship customer management teams, 
and understanding of role relationship management, direct
commitments by service providers client interfaces in financial 

services, airlines, public services
Role script Role behaviours expected, enacted Client interactions where one to 

or developed within client-service one interfaces occur continuously.
interface (parallel aspect internally Also where client frequently
within organizational) meets a range of service personnel

individually (parallel), e.g. 
accountancy, legal practices

Role congruence Occurs when a clear understanding Where role expectations of 
of role expectations exists and is service provider(s) (by client and
fulfilled (pertinent at client interface service team) need to be 
and interface and internally). consistently met, e.g. in all 
Mutuality in service encounter professional banking, educational,
achieved social services

Role performance Evaluation and experience of Service providers happy with how
current role by provider. Evaluation they can meet client requirements.
by client Service providers gradually 

adopt a new role identity. Clients’
initial role expectations met and 
ongoing cumulative good

Role expansion Role change experienced through Service providers experience 
increased responsibilities – increases in tasks/autonomy. 
expansion of tasks within service Service team engage in greater 
encounter and overall service range of role interactions with 
provision clients

Role discrepancy Gaps, underfulfilment between the Gaps where roles do not meet 
actual versus planned aspects client expectations. Lack of 

preparation of service providers, 
uncertainty and role 
underfulfilment in service 
encounters or internally. 
Difficulties with the role 
performance

Role conflict Interactive conflict internally or Areas of interactive conflict 
within service encounter occur in all services. Poor 

co-ordination leads to blurring of 
roles and poor consistency in 
service process, service delivery 
across the organization


	/
	1 Johdanto
	Tutkielma koostuu seitsemästä pääluvusta. Luvussa kaksi avaan tutkimusongelman lähtökohtia ja kuvaan tutkimuskysymykset. Esittelen myös tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, menetelmät sekä aineiston. Luku kolme selventää tarkasteltavaa ilmiötä eli terveyspalveluiden kulutusta sekä yksityistä terveydenhuollon sektoria. Käsittelen samassa kappaleessa lisäksi sähköisten palveluiden asemaa nykyisessä terveydenhuollossa sekä esittelen kuluttajien näkemyksiä niistä aikaisempiin tutkimuksiin viitaten. Luvussa neljä käsittelen rooliteoriaa (Solomon ym. 1985; Biddle 1986) ja sovellan sitä terveyspalveluiden sähköiseen kulutukseen. Taustoittavissa luvuissa kolme ja neljä käytän ilmiön elävöittämiseksi myös sitaatteja tutkimuksen empiirisestä aineistosta. Luvuissa viisi ja kuusi esittelen empiriaa sekä tutkimustulokset. Viimeinen luku seitsemän sisältää tutkimuksen johtopäätökset sekä pohdintaosion.
	2 Tutkimuksen lähtökohdat, viitekehys ja menetelmät
	2.1  Tutkimuksen tausta ja tarkoitus
	2.2 Tutkimusaineisto ja teoreettinen viitekehys

	3 Terveydenhuolto,  kuluttajat ja sähköiset terveyspalvelut
	3.1 Suhtautuminen sähköisiin terveyspalveluihin

	Mä voisin ajatella sellasen, että esimerkiks yliopistokoulutettuja ihmisiltä, yliopistokoulutetuilta niin vois tää asia onnistuu hyvin ja ne tulee sillai ite valmiiks tutkineina ja siinä on semmonen paketti mikä on valmiina. Ja se vaan se homma hoituu tosi nopeesti (L3).
	3.3 Palvelukokemusten merkitys terveydenhuollossa

	Yksityisen terveydenhuollon sektorin kasvaessa kuluttajalähtöisyys ja palvelunkehitys saavat yhä enemmän jalansijaa yksityisten toimijoiden välisessä kilpailussa. Yksityiselle terveydenhuollon sektorille ajautuvat tavallisesti yksilöllisyyttä, valinnan vapautta ja hoidon kokonaisvaltaisuutta (Bishop ym. 2011) vaalivat kuluttajat. Sähköiset palvelut voivat tuoda yksityiselle toimijalle lisäarvoa ja kilpailuvaltin terveysmarkkinoilla. Suomessa suuntaa verkkopalveluiden yleistymisestä näyttää toistaiseksi julkinen terveydenhuolto, jossa sähköisiä portaaleja ja palveluja on toteutettu jo lukuisia. Yksityinen sektori seuraa kuitenkin tiiviisti perässä.
	Terveyspalvelut palvelututkimuksen kentässä avaavat kokonaan uuden, mielenkiintoisen lukunsa. Terveydenhuollon erityispiirteet tekevät palveluprosessin ja kuluttajien kokemusten tutkimisesta suhteellisen erilaisen verrattuna perinteisiin palveluihin. Sähköiset terveyspalvelut ovat synnyttämässä uuden aikakauden  palveluympäristön, joka edellyttää potilailtakin siirtymistä aktiivisen palvelunkäyttäjän ja kuluttajan rooliin.
	4 Kuluttajien rooli terveyspalvelumarkkinoilla
	4.1 Rooliteoria terveydenhuollon palvelukäsikirjoituksessa
	4.2 Terveydenhuollon perinteinen rooliasetelma
	Rooliasetelman potentiaalisten muutosten taustalla lienee terveydenhuollon järjestelmien ja hoidon prosessin sähköistyminen ja verkkoympäristöön siirtyminen. Tämä ei välttämättä enteile potilaan perinteisen roolin muutosta, mutta osallistaa potilaan tiiviimmin hoidon kulkuun. Verkkopalvelu edellyttää myös terveyspalvelun kuluttajan rooliin liitettyjen velvollisuuksien lisääntymistä. Informaatioteknologian kehitys ja siirtymä tietoyhteiskunnan aikakaudelle, vaatii potilaalta kykyä kehittyä, siinä missä teknologiakin kehittyy. Sähköisten terveyspalveluiden kuluttajilta edellytetään jatkossa niin kutsuttua roolievoluutiota (Broderick 1998).
	4.3  Roolievoluutio ja sähköiset terveysmarkkinat
	4.4 Sähköinen yhteistyö ja uusi rooliasetelma

	5  Kuluttajat verkkoterveydenhuollon äärellä
	Simborgin (2010, 370) mukaan kuluttajia kannustetaan yhä lisääntyvissä määrin omatoimiseen terveyden edistämiseen muun muassa internetin tarjoamien palveluiden ja tiedon avulla. Tavoitteena on kuluttajan voimavaraistaminen sekä hyvinvoinnin turvaaminen. Jung ja Loria (2010, 55–56) nimeävät verkkoterveydenhuollon ja sähköisten terveyspalveluiden eduiksi vuorovaikutteisen tiedon vaihdon, paremmat yhteydet ja pääsymahdollisuuden terveydenhuoltoon sekä parantuneen hoidon laadun. Jung ja Loria (mt., 56) ottavat huomioon sen, että terveydenhuoltoalan ollessa yksi suurimmista palvelusektoreista, sen tietotekniset palveluinnovaatiot ja niiden toteutuminen kohtaavat silti edelleen suuria haasteita. Yksi syy näihin vaikeuksiin on palvelun tarjonnan ja kysynnän välillä ilmenevä epäsuhta. Terveydenhuolto on erityisala, joka tulee väistämättä kohtaamaan haasteita, kun sitä yritetään toteuttaa  sähköisessä ympäristössä. On aiheellista pohtia, kaipaavatko nykykuluttajat ylipäätään terveydenhuollon sähköisiä palveluratkaisuja. Tutkimustulokseni osaltaan valottavat tätä terveydenhuollon sähköisiin palveluratkaisuihin liittyvää ongelmaa.
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