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Mitä sähköiset 

terveyspalvelut tarkoittaa?

• Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen 
terveydenhuollon palveluissa ja prosesseissa  (1)

• Laki digitaalisten palveluiden määrittämisestä (2)

• Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalveluiden 
strategia 2021 (4)

• Tavoitteena laadukkaat ja käyttäjäystävälliset 
palvelut (1,3)

• Suomalaisilla on hyvät valmiudet käyttää 
sähköisiä palveluita ja myös halu käyttää näitä (5)
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Sähköisten terveyspalveluiden 
molemmat puolet 

• Hyödyt:

• Hoidon laatu ja tehokkuus

• Potilasturvallisuus

• Hoidon saatavuus

• Tasa-arvo

• Merkittävä kustannushyöty

• Haitat: 

• Riittämätön tutkimus

• Käyttäjien tiedon ja luottamuksen puute

• Haasteet järjestelmien 
yhteensovittamisessa

• Suuret aloituskustannukset

(1,6)

3



Sairaanhoitajien kokemuksia tietotekniikasta

• Plussaa: hyvät taidot, sujuvoittaa työtä, 
parantaa hoidon laatua ja 
potilasturvallisuutta, helpottaa työtä (7,8)

• Miinusta: järjestelmien määrä lisääntyy, 
järjestelmät päivittyy jatkuvasti, 
päällekkäiset järjestelmät, hoitajien 
väsymys, pelot, stressi → tarvitaan tukea 
ja koulutusta (9,10,11)

• Ristiriita= hoidon saavutettavuuden 
paraneminen on hyvä asia, kuitenkin 
odotus jatkuvasti tavoitettavissa 
olemisesta koettiin kielteisenä (8,9)
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Etäpalvelut

• Terveydenhuollon ammattilaisen 

yhteydenotto telelääketieteen menetelmiä 

hyödyntäen 

• Etäpalvelun edellytyksenä potilaan 

suostumus ja ammattilaisen arvio siitä, 

voidaanko asia hoitaa etänä 

• Tärkeää: potilasturvallisuus, salassapito, 

tietosuoja

• Lait puuttuu

(12)
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Sähköiset terveyspalvelut 

diabeteksen hoidossa

• Diabetesteknologian määritelmä

• Diabetesteknologian paradoksi (13)

• Sähköisten välineiden käyttö diabeteksen 

hoidossa Suomessa ollut hajanaista (14)
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Etävastaanottojen hyvät ja huonot puolet 
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Taustaa

• Opinnäytetyö ”Diabeteshoitajien 

kokemuksia etävastaanotoista” (15)

• Tavoitteena oli selvittää diabeteshoitajien 

kokemuksia ja kehittämisideoita 

etävastaanottoihin liittyen

• Aineisto kerättiin haastattelemalla 8 

diabeteshoitajaa helmi-maaliskuun 2021 

aikana
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Diabeteshoitajien kokemuksia 
etävastaanotoista

”– – meillä oli kyllä yli 80% vastaanotoista 
etävastaanottoja huhti-toukokuun [2020] ajan”

”Et silleen mä oon miettiny, et jos mun ei tarvii
koskea asiakkaaseen, et jos on sellanen käynti 
niin silloin hänen ei tarvitse fyysisesti tulla. Mut
sit jos mun pitää niinku koskea, niin sithän pitää 
olla paikan päällä”

” – – et just kun silleen ei oikeen kukaan tienny
et mitä tuleman pitää ja miten herkästi sitten 
tauti leviää ja muuta, niin koin silleen kaikille 
turvallisemmaksi sen että ei tarvii olla niinkun
fyysisesti läsnä et asiakkaita ajatellen ja toki 
itseänikin – – ”
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Toimintaan liittyvät ongelmat

” – – Alussa oli kyllä tosi haastavaa, oli aika 

paljonkin niitä ongelmia mutta sitten ne kyllä 

selätettiin ja harvoin nyt on käynyt niin että 

yhteys ei olis toiminut – – ”

”– – voi mennä periaatteessa vuosia tai 

montakin vuotta kun se ei käy oikeesti niinko

lääkärin vastaanotolla, niin välillä käy mielessä 

et huomaankohan minä kaikkea, et entä jos 

mä en vaikka jotain tiedä tai osaa ees kysyä –

–”

– – samahan se on vastaanotollakin. Että jos se 

ei oo mitannut sokereitaan tai sillä ei oo niitä 

mukana, niin mitäpäs sinä voit niitä sokereita 

arvioida tai verenpainetta tai mittään – –
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Toiminnan positiiviset puolet

”Tää on paras – – koronan aiheuttama muutos tähän 
työhön, ja ehdottomasti ja varmasti videovastaanotot 
tulee lisääntymään  ”

”– – siitä on äärettömästi etua ettei tarvii perua ja 
siirtää niitä aikoja. Ja saadaan tavallaan ne asiat 
hoidettua niinku ajallansa. Ettei joku asia viivästy 
pitkään sen takia että sitä aikaa joudutaan 
siirtämään”

”– – ihmiset oli tyytyväisiä, mä muistan ne kertoi ja 
olivat tosi tyytyväisiä ja kiitollisia kun tämmöseen
pääsi ja asiakkaat tietää kyllä että toimiiko vai eikö 
toimi ”

”– – kolmisen tuntia yhteen suuntaa ajjaa, se on kuus
tuntia ajomatkaa ja sit oot siellä jonkun 15 minuuttia 
niin en yhtään ihmettele jos välillä mietityttää et 
hoituu täysin hyvin etänä välikontrollit. ”
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Asiakkaan kohtaaminen 

etäyhteyden välityksellä

”– – tietyllä tavalla pelottavaa, et jos tän

tekniikan kanssa tulee ongelmaa niin et sä

saa apua heti niinkö mistään, et sitten sä

oot kyllä sormisuussa et en ällöö tästä, et 

mitähän tässä nyt, uskallankohan et 

mitäköhän tapahtuu jos mä painan tästä, 

että mitähän tapahtuu et katoo koko yhteys”

”– – mä ainakin niinku olin heti ihan intona 

ottamassa kamerat [käyttöön] ” 
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Ammattitaito asiakastyön lähtökohtana

”– – tää [etävastaanotto] voi toisille sopia 
hirvittävän hyvin, jopa paremmin kuin fyysinen 
käynti – – sit on taas niitä jotka, kenelle se ei sovi 
niinku ollenkaan. Että he ehdottomasti haluu
käynnille ja se on musta ihan fine ”

” – – must se ois ihan loistavaa et me pystyttäis
myös mukautuu vähän siihen et mikä kellekin 
sopii, mikä on toimiva tapa hoitaa niitä 
vastaanottoja.”
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Kehittämisideoita

”Tää on yks askel uuden teknologian ja 
tulevaisuuden maailmaan”

”– – tulevaisuudessa kun nuoret no tämä 
sukupolvi, jotka nyt kaikki käy etäkoulua ja 
muuta niin niillehän – – et jos ajatellaan 
tulevaisuutta, niin eihän tää oo mitään. Joku 
kalkkis miettii, et miksi ylipäätään ennen 
rakennettiin sairaaloita ja sinne piti oikeen
raahautua – –”
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Tarvitaan toimivaa tekniikkaa

”– – ne mittaustulokset, että ne sais jotenkin 

kätevästi meillä suoraan. Saisi suoraan 

potilastietojärjestelmään, että se tiedon 

liikkuminen, että niinku se tapahtuis

kätevästi eikä niinku manuaalisesti”

”– – se toiminta pitää olla oikeesti helppo ja 

sen pitää olla niinku ihmisille tuttu ja nythän 

se [Teams] on tullut meille tutuksi koska me 

ollaan käytetty sitä”
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Oman osaamisen ylläpitäminen ja 

kehittäminen

”– – mä oon sitä mieltä että se kehittäminen 

on niinku tavallaan meissä kaikissa 

itsessämme, se että sä niinku kehität 

itseäsi, sun suhtautumista ja sun osaamista 

siinä etävastaanoton toteuttamisessa. ”
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Diabeteshoitajilta kuultua

” – – me kaikki kaivataan ihan sitä 

konkreettista tapaamista – – korona-aikana, 

että puhutaan just siitä, että kaikki tekee 

etätöitä kotona ja ollaan vaan videon 

välityksellä, niin silti me kaikki kaivataan 

sitä fyysisyyttä tavallaan. Vaikka me ei 

fyysisesti ees koskettais toisiamme – – se 

että me ollaan ihan niinku ihmisinä 

olentoina samassa tilassa fyysisesti tässä, 

niin on se eri asia kuin etä – – ”
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Tiivistetysti

1) etävastaanotot ovat toimiva lisä 

palveluntarjontaan

2) tarvitaan toimivaa ja turvallista 

teknologiaa etätoiminnan tueksi

3) etätoiminnan kehittäminen on osa oman 

ammattitaidon kehittämistä. 
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