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HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ
Markkinoinnin pro gradu -tutkielma 
Minna Koivukangas

TERVEYSTIETO INTERNETISSÄ - potilas ja lääkäri uudessa roolissa

Tavoitteet
Tutkielman tavoitteena on tarkastella, miten kuluttajien lisääntynyt terveystiedon 
taso vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen sekä kuluttajan lääkärin väliseen 
palvelukohtaamiseen. Tarkastelukohteena on erityisesti internetin kautta hankittu 
terveystieto. Tavoitteena on selvittää, miten internetissä taijolla oleva 
terveystieto vaikuttaa kuluttajan terveyspalvelulta koskeviin odotuksiin ja 
kokemuksiin. Lisäksi selvitetään miten kuluttajien lisääntynyt terveystieto 
vaikuttaa lääkärin ja kuluttajan väliseen vuorovaikutukseen sekä rooleihin.

Lähdeaineisto ja tutkimustapa
Tutkielman teoreettinen osa perustuu internetin terveystietoa, kuluttajan 
odotuksia ja kokemuksia, palvelukohtaamista, vuorovaikutusta ja asiakkaan sekä 
palvelun tuottajan rooleja käsittelevään kirjallisuuteen. Teoreettista osaa 
täydentää empiirinen tutkimus kuluttajien lisääntyneen terveystiedon tason 
vaikutuksista kuluttajien käyttäytymiseen sekä lääkärin ja kuluttajan väliseen 
palvelukohtaamiseen. Tutkielman empiirinen osuuden tutkimusote on 
kvalitatiivinen, ja lähdeaineisto on koottu 12 teemahaastattelulla, joihin osallistui 
9 opiskelijaa sekä 3 Ylioppilaiden Terveydenhuollon Säätiön lääkäriä. 
Teemahaastatteluin kootun aineiston analyysissä tutkimustuloksia tarkasteltiin 
tutkielman teoreettisen viitekehyksen avulla.

Tulokset
Ehdottomasti suosituimmaksi tiedonhakukanavaksi nousi internetin hakukoneen, 
Googlen, käyttö. Kuluttajien tiedon hakuun vaikutti kuluttajien koulutuksen taso 
sekä ikä. Empiirisen aineiston perusteella internetin tarjoaman tiedon 
luotettavuus kuitenkin koettiin sekä kuluttajien että lääkäreiden keskuudessa 
ongelmalliseksi. Internetin kautta hankitun tiedon koettiin aiheuttavan sekä 
positiivisia että negatiivisia muutoksia kuluttajien käyttäytymiseen. Kuluttajien 
lisääntyneen informaation myötä kuluttajien odotukset palvelukohtaamista 
kohtaan olivat suuremmat. Lääkärit kokivat tällaisten kuluttajien olevan 
vaativampia ja aktiivisempia. Kuluttajan lisääntyneellä tiedolla koettiin olevan 
myös vaikutusta lääkärin ja kuluttajan väliseen palvelukohtaamiseen. 
Luottamuksellisen suhteen syntyminen koettiin sekä lääkäreiden että kuluttajien 
keskuudessa oleellisimmaksi tekijäksi vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta. 
Lääkäreiden ja kuluttajien välisten roolien koettiin myös muuttuneen kuluttajien 
lisääntyneen informaation myötä. Sekä kuluttajien että lääkäreiden näkökulmasta 
nähtiin yleisesti lääkärin ja kuluttajien roolien tasapuolistuneen.

Avainsanat
Internet, terveystieto, kuluttajan odotukset ja kokemukset, palvelukohtaaminen, 
vuorovaikutus, rooli.
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkielman taustaa

Ihmiset ovat tänä päivänä terveyttään koskevissa asioissa yhä tietoisempia ja 

vaativampia kuluttajia, sillä informaatio heidän ympärillään olevista 

terveyspalveluista lisääntyy jatkuvasti. Elämme kuluttajien valinnan 

markkinoilla, joissa kuluttajilla on käytännössä virtuaalisesti rajaton määrä eri 

vaihtoehtoja ja tietoa käytettävissään. Kuluttajan ja lääkärin perinteinen suhde ja 

palvelukohtaaminen ovatkin muuttuneet kuluttajien koulutuksen, sosiaalisten 

esteiden häviämisen sekä kuluttajien keskuudessa suositun median, internetin, 

vaikutuksen myötä. Tämä asettaa uusia haasteita ja mahdollisuuksia 
terveyspalvelulta tuottaville yrityksille.

Erityisesti informaation lisääntyminen vaikuttaa kuluttajan käyttäytymiseen sekä 

kuluttajan ja lääkärin väliseen palvelukohtaamiseen sekä vuorovaikutuksen 

laatuun terveyspalveluissa. Internetillä on suuri vaikutus informaation 

lisääntymisen kannalta. Internetissä toimii tällä hetkellä useita palvelimia, jotka 

taijoavat tietoa sairauksista, vaihtoehtoisista hoitomuodoista jne. Monet 

kuluttajat ovatkin tottuneet käyttämään kyseisiä palveluita oman terveytensä 

määrittelemisessä sekä hoidoissa. Tämä ei kuitenkaan ole universaali reaktio 

vaan monet ihmiset luottavat myös pelkästään asiantuntijoiden neuvoihin 

lääketieteellisen tiedon monimutkaisuuden takia. (Taylor ym. 2005.) Toisaalta 

toisilla kuluttajilla ei ole mahdollisuutta, kiinnostusta tai riittävää osaamista 

hyödyntää näitä internetin tarjoamia terveystietoja ja -palveluita.

Sekä lääkäreiden että kuluttajien käytettävissä oleva tiedon määrä on muuttunut 

viime vuosikymmeninä dramaattisesti. Terveydenhuollon ammattilaiset eivät ole 

enää terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon yksinvaltiaita. (Kvist 2004, 39.) 

Lääkärin ja kuluttajan välinen vuorovaikutusprosessi saa aivan uusia 

ulottuvuuksia, kun kuluttajien tiedon taso terveyteen liittyvistä asioista lisääntyy. 

Kuluttajat ovat koulutettuja ja he osaavat hankkia itsenäisesti terveydentilaansa 

liittyvää tietoa mm. kirjallisuudesta ja internetin kautta. Kuluttajan ja lääkärin
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välisessä palvelukohtaamisessa saattavat perinteiset roolit muuttua. Tietoa 

tulvillaan olevasta kuluttajasta tuleekin sairauden määrittelijä ja lääkäristä yhä 

parempi kuuntelija. Terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä on muuttunut 

opettajasta terveyden edistäjäksi. (Kvist 2004, 39; Laing ym. 2003.)

Tällaiset tilanteet voivat olla hyvinkin kiusallisia ja ärsyttäviä tilanteita lääkärin 

kannalta. Internetin mahdollistamalla terveystiedolla saattaa siis olla negatiivisia 

vaikutuksia kuluttajan ja lääkärin välisessä vuorovaikutusprosessissa. Toisaalta 

internetin mahdollistamilla terveystiedolla voi myös olla positiivisia vaikutuksia 

kuluttajan ja lääkärin palvelukohtaamisissa. Esimerkiksi kuluttaja voi saada 

internetin kautta tietoa mahdollisista sairauksista hälyttävistä merkeistä, jolloin 

lääkäriin hakeutuminen tapahtuu jo aikaisemmassa vaiheessa.

Kun kuluttajat etsivät terveyteensä liittyviä tietoja internetin välityksellä, he 

löytävät mm. erilaisia hoitomuotoja, jotka vaikuttavat heidän terveydenhoitoa 

kohtaan asettamiinsa odotuksiin ja edelleen heidän käyttäytymiseensä. Odotukset 

terveyspalvelulta kohtaan kasvavat, ja toisaalta kuluttajat pystyvät ja osaavat 

vaatia yhä parempaa ja laadukkaampaa hoitoa. Tämä saa terveyspalvelulta 

tarjoavat yritykset etsimään yhä tehokkaampia ja asiakaskeskeisempiä 

strategioita sekä mm. kouluttamaan lääkäreitä yhä palvelukeskeisemmiksi. 

Tulevaisuudessa kuluttajilla on siis yhä suurempi voima terveyteen liittyvissä 

palvelukohtaamisissa, mikä haastaa näitä palveluita tarjoavat yritykset luomaan 

yhä laadukkaampia, parempia sekä tehokkaampia terveyspalvelulta.

Terveydenhuollossa on jo vuosia eletty samalla kaavalla. Yhteiskunnan 

rakenteiden muuttuessa, kuluttajien asenteiden ja odotuksien muuttuessa ja 

informaation lisääntyessä on terveydenhuollon piirissä myös osattava tehdä 

tarpeellisia muutoksia. Ennen kaikkea palvelukohtaamistilanteen muokkaaminen 

asiakkaiden odotuksia vastaavaksi on keskeisiä haasteita tulevaisuudessa. 

Terveydenhuollossa on ehdottomasti tiedostettava, mitä uusia haasteita 

kuluttajien lisääntynyt informaatio asettaa palvelukohtaamiselle. Tämän tiedon 

avulla voidaan tehostaa terveydenhuollon palveluita ja katsoa tulevaisuutta 

viisaammin silmin. Palvelukohtaamistilanteet tulevat vaatimaan uusia malleja,
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jotka tuottavat asiakastyytyväisyyttä, asiakasuskollisuutta ja positiivista 

viestintää kuluttajien välillä.

1.2 Tutkielman tavoitteet ja rajaukset

Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisia vaikutuksia kuluttajien 

kasvaneella terveystiedon tasolla on kuluttajan käyttäytymiseen terveyteen 

liittyvissä palvelukohtaamisissa ja miten nämä vaikutukset muuttavat kuluttajan 

ja lääkärin välistä palvelukohtaamis- ja vuorovaikutusprosessia. Tarkastelun 

kohteena on erityisesti internetin kautta saatu terveystieto.

Tutkielman pääongelma on:

Miten kuluttajien internetin kautta hankkima terveystieto vaikuttaa kuluttajan 

käyttäytymiseen sekä kuluttajan ja lääkärin väliseen palvelukohtaamiseen?

Pääongelma jakautuu seuraaviin alaongelmiin:

1. Millaisia terveyteen liittyviä informaatiopalveluita on taijolla 
internetissä?

2. Miten internetin kautta tarjolla oleva terveystieto vaikuttaa kuluttajan 

käyttäytymiseen sekä terveyspalvelulta koskeviin odotuksiin ja 
kokemuksiin?

3. Millainen lääkärin ja kuluttajan palvelukohtaamisprosessi on sekä 

millaista vuorovaikutus palvelukohtaamisessa on?

4. Minkälaisia rooleja potilaalla ja lääkärillä on 

palvelukohtaamistilanteessa?

5. Mikä rooli kuluttajan tiedon tasolla on potilaan ja lääkärin välisessä 

palvelukohtaamisessa?

Rajaan tutkimuksen koskemaan vain Suomen terveydenhuoltoa ja Suomessa 

lääkärin palveluita käyttäviä kuluttajia. Palvelukohtaamista ja 

vuorovaikutusprosessia tarkastellaan sekä asiakkaan että lääkärin näkökulmasta.
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Tutkielmassani tulen keskittymään vain asiakkaan ja lääkärin välisiin face to 

face- kohtaamisiin. Muut pal vei ukohtaami seen vaikuttavat tekijät, kuten 

palveluympäristö, tilannetekijät ja muut asiakkaat, rajataan tarkastelun 

ulkopuolelle.

Tutkielman keskeiset käsitteet:

Terveystieto

Terveystiedolla tarkoitetaan erilaisia tiedonlähteitä, jotka liittyvät terveyteen, sen 

hoitoon ja edistämiseen. Terveystietoa on nykyään tarjolla runsaasti. 

Suosituimpia terveystiedon lähteitä ovat joukkoviestimet, terveydenhuollon 

ammattilaiset ja oma lähipiiri. Terveydenhuollon henkilökuntaa pidetään 

yleisesti luotettavimpana lähteenä. Terveystieto voi vaikuttaa ihmisten 

asenteisiin, terveystietämykseen ja -käyttäytymiseen.

Palvelukohtaaminen

Shostackin (1984) mukaan palvelukohtaaminen on ajanjakso, jolloin kuluttaja 

on suorassa vuorovaikutuksessa palvelun tuottajan kanssa. Tämä määritelmä 

kattaa palveluyrityksen kaikki osat, joiden kanssa kuluttaja voi mahdollisesti olla 

vuorovaikutuksessa. Näihin kuuluvat henkilöstö, fyysiset varat ja muut 

aineelliset todisteet. Palvelukohtaamisprosessi voi sisältää myös erilaisia 

kohtaamisia. Esimerkiksi asiakkaan ja lääkärin perinteinen 

palvelukohtaamisprosessi sisältää monia erilasia kohtaamisia: kahdenkeskisiä 

vuorovaikutuksia, säännöllisiä kohtaamisia saman lääkärin kanssa, 

henkilökohtaisen tiedon vaihtamista, olennaista vaihtelevuutta kohtaamisten 

välillä ja lisäksi se vaatii asiakkaalta yhteistyöhalukkuutta, jotta voidaan 

saavuttaa hyviä tuloksia. (Hausman 2004.)

Vuorovaikutus

Ihmisten välistä vuorovaikutusta kutsutaan sosiaaliseksi vuorovaikutukseksi 

(Price & Amould 1999). Kaupallisessa ympäristössä tapahtuva henkilöiden
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välinen vuorovaikutus perustuu sosiaalipsykologiaan ja on käsitteenä lähellä 

viestintää. Vuorovaikutuksen avulla saadaan tietää, mitä toinen ihminen ajattelee 

ja voidaan selittää muille omia mielipiteitä. Vuorovaikutus mahdollistaa asioista 

sopimisen ja väärinkäsityksien oikaisun. Vuorovaikutuksen tarkoituksena on 

muutoksen aikaansaaminen toisen ihmisen käytöksessä, mielipiteissä tai 

asenteissa. Vuorovaikutus on kulttuurisidonnaista ja kaikkien osapuolten 

oletetaan toimivan vuorovaikutustilanteissa opittujen sosiaalisten käytöskaavojen 

ja -normien mukaisesti. (Solomon ym. 1985.)

Rooli

Roolit ovat yksilön omaksumia toimintatapoja tietyllä hetkellä ja tietyssä 

tilanteessa, johon liittyy muita ihmisiä tai asioita. Roolit voivat määräytyä 

yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti. Rooleihin liittyy rooliodotuksia eli käsityksiä 

siitä, miten kyseisessä roolissa toimitaan. Rooleihin liitetään etukäteen erilaisia 

merkityksiä, joissa heijastuu odotus tietynlaisesta käyttäytymistavasta. (Pesonen 
ym. 2002, 151.)
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2 TERVEYTEEN 

INTERNETISSÄ

LIITTYVÄT INFORMAATIOPALVELUT

Teknologian kehittyessä kuluttajien tietoisuuteen tulee yhä enemmän 

mahdollisuuksia saavuttaa terveydenhoitoon liittyviä palveluita (Sternberg 

2004). Yksityiskohtainen ja vertailtavissa oleva terveystieto ei ole enää vain 

asiantuntijoiden käytettävissä vaan myös kuluttajilla on yhä kasvava 

mahdollisuus päästä näihin tietoihin. Internetin informaatiofoorumit tarjoavat 

kuluttajille mahdollisuuden syventää heidän tietojansa mm. vaihtoehtoisista 

mielipiteistä diagnooseihin ja hoitomuotoihin. Pew internet- tutkimuksen 

mukaan 63 % kuluttajista, jotka etsivät terveyteen liittyvää tietoa internetin 

avulla, etsivät tietoa tietystä sairaudesta tai lääketieteellisestä ongelmasta ja 47 % 

heistä etsi tietoa eri hoitomuodoista. Sen sijaan 21 % etsi tietoa tietystä lääkäristä 

tai sairaalasta ja 18 % vaihtoehtoisesta hoitomuodoista tai lääkkeistä. (Taylor 

ym. 2005.)

Vaikka terveydenhuollon ammattilaiset yleisesti ovat ajatelleet internetin 

kaltaisten informaatiolähteiden olevan erittäin hyödyllisiä, niin kuitenkin on 

noussut suuri huoli informaation laadusta, jota internet tarjoaa (Donald ym. 

1998). Terveystietoa verkkoon tuottavat monet tahot aina yksityisistä 

kaupallisista yrityksistä yksityishenkilöihin asti (Mustonen 2006). On ilmiselvää, 

että internet tarjoaa kuluttajille pääsyn lähes rajattomaan määrään terveyteen 

liittyvää tietoa, joka saattaa olla hyvinkin vaihtelevaa (Taylor ym. 2005).

2.1 Internetin tarjoamat informaatiopalvelut

Internet ei väheksy ketään iän, sukupuolen, kansallisuuden tai uskonnollisen 

vakaumuksen perusteella. Se on kaikkien niiden ihmisten käytettävissä 24 tuntia 

vuorokauden jokaisena päivänä, joilla on mahdollisuus ja tarvittava osaamistaso 

tietokoneen käyttöön. (Lain ym. 2004.) Steme (1996, 18-20) jakaa internetin 

tarjoamat palvelut kommunikaatiovälineisiin ja tiedonmyyntivälineisiin. 

Kommunikaatiovälineiden avulla voidaan välittää yksilöityjä viestejä 

yksilöidyille henkilöille. Näiden avulla voidaan käydä sähköistä keskustelua. 

Kolme tärkeintä välinettä ovat sähköposti, uutisryhmät ja postituslistat.
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Tiedonmyyntivälineet täyttävät seuraavat perustehtävät: Kun joku pyytää tiettyä 

tiedostoa, nämä työkalut noutavat tiedoston ja lähettävät sen. Nämä ovat 

internetin takaisinfaksauslaitteita. Ne voivat olla kaikille avoimia tai salasanalla 

suojattuja. Lisäksi verkosta löytyy erilaisia virtuaalisia yhteisöjä, joissa on 

mahdollista saada mm. vertaistukea (Mustonen 2006).

Virtuaalisissa yhteisöissä ryhmä ihmisiä, joilla on yhteisiä 

mielenkiinnonkohteita, vaihtaa tietoa internetin välityksellä. Virtuaaliset 

kohtaamiset eroavat kasvokkain kohtaamisista mm. seuraavissa suhteissa: 

Osallistuminen virtuaalisiin keskusteluihin ei edellytä fyysistä kontaktia muiden 

jäsenien kanssa, joten keskustelijoiden maantieteellisellä sijainnilla ei ole 

merkitystä. Virtuaaliset yhteisöt mahdollistavat osallistumisen anonyymisti, 

joten esimerkiksi eri etnisiin ryhmiin kuuluvat ihmiset voivat osallistua samoihin 

kohtaamisiin. Lisäksi logistiset sekä sosiaaliset kustannukset ovat virtuaalisissa 

kohtaamisissa alhaisemmat kuin kasvokkain kohtaamisissa. Internetissä oleviin 

virtuaalisiin yhteisöihin on siis helpompi osallistua, koska kuluttajat voivat 

pysytellä anonyymeinä ja näin suojata heidän yksityisyyttään. Nämä virtuaaliset 

yhteisöt tarjoavat mahdollisuuden vertailla mm. terveydenhoidon järjestelmiä, 

diagnooseja ja hoitomuotoja sekä kuluttajien kokemuksia terveyteen liittyvissä 

asioissa. Kuluttajien osallistumisessa virtuaalisiin yhteisöihin oleellisin tekijä on 

kuulumisen tunne. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilö tuntee kuuluvansa kyseiseen 

virtuaaliseen yhteisöön ja hänellä on jotain yhteisiä intressejä muiden jäsenien 

kanssa. (Hsiu-Fen 2007.)

Virtuaalisen yhteisön kehittynein vuorovaikutuksen muoto ovat 

keskustelufoorumit. Terveydenhoidon parissa tällaisia yhteisöjä voidaan 

luonnehtia suhteen omaisiksi yhteisöiksi, joissa tunnesiteet ja kokemukset 

yhdistävät sairaita. Keskustelufoorumeissa isäntä valvoo informaation vaihtoa ja 

edesauttaa keskustelun syntymistä. Kontrolloimalla sitä, mitä sanotaan ja kenellä 

on pääsy keskustelufoorumeihin, voidaan tehokkaasti säännöstellä ja hallita 

yhteisöjä. Yleisesti keskustelufoorumeilla vaihdettu tieto onkin asiallista. (Laing 

ym. 2004.)
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Keskustelufoorumeiden kehittyessä on esille tullut myös eräitä ongelmallisia 

kohtia, jotka liittyvät palvelun käyttöön ja käyttäjiin. Ensinnäkin informaation 

mahdollistama objektiivisuus on taattava antamalla sivujen omistajalle tuotteiden 

ja palveluiden tuottajien hyväksyntä. Toisaalta myös isännän vallalla 

kontrolloida keskusteluita ja valvoa osallistumista voi olla väärinkäytön 

mahdollisuus, jolla on merkitystä erityisesti palvelun käyttäjien 

haavoittuvuuteen. (Laing ym. 2004.)

Sähköposti mahdollistaa myös eräänlaisten internetin keskusteluryhmien 

syntymisen, jotka muodostavat löysempiä siteitä käyttäjien välille. Tällaisilla 

keskusteluryhmillä ei ole keskustelua valvovaa ja ohjaavaa isäntää, joka 

vaikuttaa näiden virtuaalisten yhteisöjen dynamiikkaan. Tämän tyyppisten 

foorumeiden ominaispiirre on, että ne taijoavat palvelun käyttäjille 

keskittymättömän, lähes koko maailman kattavan tietoverkon. Palvelun käyttäjät 

voivat siis halutessaan saada lähes rajattoman määrän monipuolista tietoa 

sähköpostin välityksellä. Toisaalta sähköpostin mahdollistamat 

keskustelufoorumit asettavat suurempia vaatimuksia suodattaa informaatiota. 

(Laing ym. 2004.)

Uutisryhmä tarkoittaa internetissä olevaa ilmoitustaulua. Ilmoitustaululla olevat 

viestit sisältävät yksinkertaisten ilmoitusten lisäksi kysymyksiä. Postituslistat 

ovat sähköpostin ja uutisryhmän yhdistelmiä. Uutisryhmässä lukijan täytyy itse 

käydä lukemassa sähköiselle ilmoitustaululle lähetetty viesti. Sen sijaan 

postituslistalle lähetetty viesti saapuu kaikille listan tilaajille omiin virtuaalisiin 

postilaatikkoihin. (Steme 1996, 18-19.)

2.2 Terveyteen liittyvät sivustot

Terveysaiheiset sivustot kuuluvat nykyisin internetin suosituimpiin sivustoihin 

(EU 2002). Syitä internetin suosioon terveystiedon hankintakanavana ovat 

selvittäneet Williams ym. (2003). Tutkimustulosten perusteella tärkeimmäksi 

suosion syyksi paljastui internetin käytön mukavuus: se on käytettävissä aina, 

olipa kyseessä mikä päivä tai vuorokauden aika tahansa, kotoa ja vieläpä ilman
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ajanvarausta. Lisäksi käyttäjät näyttivät arvostavan nimettömyyttä tiedon 

hankinnassa.

Terveyteen liittyvät sivustot tarjoavat monenlaista informaatiota kuluttajien 

käyttöön aina tautien määrittelyistä ennaltaehkäiseviin terveysneuvoihin (Taipale 

ym. 2004, 141). Terveystietoa niin verkkoon kuin muillekin medioille tuottavat 

monet eri tahot: julkishallinnon organisaatiot, tutkimuslaitokset, potilasjärjestöt 

ja yksityiset ihmiset sekä kaupalliset yritykset. On arvioitu, että vuonna 2002 

internetissä oli 100 000 terveyteen liittyvää sivustoa. Lisäksi on arvioitu, että 100 

miljoonaa amerikkalaista internetin käyttäjää hakee sieltä säännöllisesti tietoa. 

(Wilson 2001.) Myös Euroopan kansalaiset käyttävät ahkerasti internetissä 

olevaa terveysaiheista tietoa, mutta on kuitenkin huomattava, että internetin 

käytön suhteen ilmenee suuria eroja eri Euroopan maiden välillä (EU 2002).

Internetissä on mahdollista löytää monentyyppistä terveyteen liittyvää tietoa. 

Apua voi etsiä esimerkiksi eri sairauksien diagnosointiin ja hoitoon (Mustonen 

2006). Terveyteen liittyvät sivustot tarjoavat eri hoitomuotojen lisäksi paljon 

tietoa tautien ennaltaehkäisystä, varhaisesta tunnistamisesta sekä terveyden 

edistämisestä ja kuntoutusmuodoista (Taipale ym. 2004, 139). Verkosta löytyy 

mm. erilaisia keskusteluryhmiä, joista on mahdollista saada vertaistukea 

(Mustonen 2006). Näiden lisäksi monilla sivustoilla käydään paljon 

mielipiteiden vaihtoa mm. pitkäaikaissairaiden tai odottavien äitien kesken. 

Esimerkiksi vauvaa odottava perhe voi etsiä neuvoja terveyskeskuksen 

verkkosivuilta ja jutella siellä pikkulasten pulmista muiden samassa 

elämänvaiheessa olevien kanssa. Eri tietokannoista löytyy myös 

korkealuokkaisia tutkimusartikkeleita ja verkon avulla voi saada tietoa ja 

neuvoja myös suoraan lääkäreiltä (Mustonen 2006).

Yksi yleisimmin käytetyistä terveystiedonhakutavoista on internetin 

hakukoneiden (esim. Google tai Yahoo) käyttö. Niiden avulla on mahdollista 

löytää nopeasti yksittäisiä tiedon lähteitä, mutta ongelmana on usein löydettyjen 

sivustojen suuri määrä. Rajatumpi tapa aloittaa terveystiedon hankinta on käyttää 

apuna eri tuottajien laatimia virtuaalikirjastoja, aihehakemistoja ja linkkilistoja, 

joihin on etukäteen valikoituja arvioitu sivustoja ja olettamuksena on, että niistä
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löytyvät tietolähteet ovat käyttökelpoisia. (Mustonen 2006.) Esimerkiksi 

Makupalat on yksi käytetyimmistä suomalaisista aihehakemistoista. Myös 

terveystieteiden keskuskirjaston tuottamien sivustojen avulla löytyy erilaisia 

terveyteen liittyviä www-dokumentteja ja terveyspalvelulta.

Portaalit ovat sivustoja, joihin on koottu useita erityyppisiä, samaan aihepiiriin 

kuuluvia palveluita. Kotimaisia terveydenhoidon portaaleja löytyy sekä 

terveydenhoidon ammattilaisille että ei-ammattilaisille. Kuluttajille, joita 

terveystieto kiinnostaa, löytyy myös useita kotimaisia portaaleja. Monilla 

potilasjärjestöillä on myös omat verkkosivunsa ja useat verkkolääkäri-sivustot 

ovat portaaleja, joissa on yhtenä osana mahdollisuus ottaa yhteyttä 

verkkolääkäriin ja saada häneltä vastauksia kysymyksiin. (Mustonen 2006.)

2.3 Internetin terveystiedon laatu

Internetin mahdollistama terveystieto on hyvin vaihtelevaa (Flanigan & Metzger 

2000). Jos esimerkiksi googlettaa hakusanan närästys, saa ruudulle lähes 500 

tulosta lähes 26 000 osumasta. Tällöin voi olla vaikea tietää, mihin eteen 

aukeavassa tiedontulvassa luottaa ja mihin ei. (Tienhaara 2007.) Yksi 

suurimmista haasteista, joita internet asettaa, onkin käytettävissä olevan tiedon 

laatu ja tarkkuus (Wyatt 1997). Haaste, jonka kyseisten palveluiden käyttäjät 

kohtaavat, liittyy moninaisten tietojen ja näkökulmien arviointiin sekä 

suodattamiseen. Terveystiedon laadun ongelmallisuus on tiedostettu myös 

lääkäreiden keskuudessa. (Laing ym. 2004.)

Terveystiedon laadun ongelmallisuudesta johtuen terveydenhoidon piirissä on 

yritetty kehittää mekanismeja internetissä olevan informaation laadun luokittelua 

varten (Cook & Coupey 1998). Yksi mekanismeista on ollut laatukriteerien 

kehittäminen. Laatukriteerien avulla voidaan opastaa sekä palvelun taijoajia että 

käyttäjiä. (EU 2002.) Kim (1999) analysoi tutkimuksessaan internetin 

terveystiedon arviointikriteereitä. Yleisimmin käytetyt laadun arviointikriteerit 

olivat sivujen sisältöön, suunnitteluun ja esteettisyyteen liittyvät kriteerit, sivujen 

tekijöiden, sponsorien tai kehittäjien paljastaminen, sivuilla olevan tiedon 

ajankohtaisuus, käytettyjen lähteiden asiantuntevuus, sivujen käytön helppous,
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saatavuus sekä saavutettavuus. Toisaalta mikään laatukriteeristä ei auta, jos 

terveystiedon hankkijalta puuttuu lääketieteellinen lukutaito, toisin sanoen, jos 

hän ei ymmärrä lukemaansa lääketieteellistä tekstiä (Mustonen 2006). Nicholas 

(2003) esittääkin, että terveystiedon laatua kannattaisi arvioida sen mukaan, 

kuinka suuren positiivisen vaikutuksen löydetty terveystieto aiheuttaa tiedon 

hakijan terveyskäyttäytymiseen, hänen elämänlaatuunsa tai esimerkiksi 

sairauden hoitoon. Tämän selvittäminen on toisaalta hyvin hankalaa.

Lääkäriseura Duodecimissa internetin tarjoaman terveystiedon laadun 

ongelmallisuus tiedostettiin tämän vuoden alussa ja niinpä kaikille kansalaisille 

avattiin luotettava, riippumaton ja ajantasainen www.tervevskiriasto.fi. Se on 

osoittautunut heti huikeaksi menestykseksi. Helmikuussa kyseisellä sivustolla oli 

yli kaksi miljoonaa artikkeliavausta ja kolmen miljoonan rajan uskotaan 

menevän rikki jo loppuvuodesta. Lähes 200 kuntaa on integroinut 

terveyskirj aston hakuikkunan omien terveyssivustojen yhteyteen. 

Terveyskirjaston päätoimittaja, Pertti Mustajoki sanoo, että sivusto on Suomen 

laajin terveyttä käsittelevä internetissä julkaistu tietopankki. Sen ehdottomasti 

tärkein ominaisuus on tiedon luotettavuus. Tietoja päivitetään jatkuvasti. 
(Tienhaara 2007.)
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3 INTERNETISTÄ HAETUN TERVEYSTIEDON VAIKUTUS 

KULUTTAJAN KÄYTTÄYTYMISEEN

Internetin mahdollistama terveystiedon lisääntyminen kuluttajien keskuudessa 

nähdään vaikuttavana tekijänä kuluttajan käyttäytymisen muutoksiin 

terveydenhuollossa viime aikoina. Suurin muutos kuluttajan käyttäytymisessä on 

aktiivisen roolin ottaminen asiakkaan ja lääkärin välisissä kohtaamisissa 

perinteisen passiivisen roolin sijasta. (Laing ym. 2004.) Tämä kuluttajan 

aktiivinen rooli ilmenee kuluttajien kasvaneella motivaatiolla etsiä terveyteen 

liittyvää tietoa jo ennen palvelukohtaamista. Kasvaneen tiedon tason johdosta 

kuluttajat kysyvät lääkäreiltään yhä vaikeampia kysymyksiä hoitomuodoista sekä 

lääkkeistä, ja heidän odotuksensa palvelukohtaamista kohtaan kasvavat. (Snow 

2006.) Kuluttajan lisääntyneellä tiedon tasolla on vaikutusta myös kuluttajan 

palvelukokemuksien kannalta.

Useat lääketieteen asiantuntijat kokevat internetin mahdollistamalla 

informaatiolla olevan negatiivinen vaikutus kuluttajan käyttäytymiseen ja 

palvelukohtaamiseen, koska he kokevat suurena haasteena hallita internetin 

valtaistamien kuluttajien käyttäytymistä ja kasvaneita odotuksia (Laing ym. 

2004.) Negatiivisten vaikutuksien ohella internet taijoaa myös hyödyllisiä 

elementtejä kuluttajan käyttäytymisen kannalta. Monet asiantuntijat väittävät, 

että kuluttajan lisääntynyt informaatio voi tuottaa aikaisempia havaintoja 

sairauksista ja hoidon tarpeesta. Aikaisemmin havaitun sairauden myötä 

kuluttaja saa todennäköisesti parempia hoitotuloksia lyhyemmillä hoitoajoilla. 

(Laing ym. 2004.)

On tärkeää huomata, että suinkaan kaikki kuluttajat eivät hyödynnä internetin 

tarjoamia terveyteen liittyviä palveluita. Myös kulutuksen suhteen internetin 

käyttäjät voivat erota toisistaan huomattavasti. Kuluttajien keskuudessa onkin 

löydettävissä erilaisia käyttäjäsegmenttejä internetin käytön suhteen. Lisäksi 

internetin terveyspalveluiden käytön, lisätiedon etsimisen ja tyytyväisyyden 

suhteen voidaan tunnistaa erilaisia ryhmiä kuluttajien keskuudessa.
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3.1 Kuluttajien motivaatiot etsiä terveyteen liittyvää tietoa internetin 

avulla

Kuluttajan motivaatioon etsiä terveystietoa ja hyödyntää sitä 

palvelukohtaamisessa lääkärin vastaanotolla vaikuttavat henkilön yleinen 

terveydentila sekä hänen arvonsa ja asenteensa. Kuluttajan yleinen terveydentila 

vaikuttaa enemmän kuluttajan motivaatioon etsiä terveystietoa internetistä, kun 

taas arvoilla ja asenteilla on enemmän vaikutusta siihen, kuinka kuluttaja 

käyttäytyy palvelukohtaamistilanteessa. Eräässä Medical Marketing ja Media 

(2005) tutkimuksessa tutkittiin kuluttajan terveydentilan vaikutusta motivaatioon 

etsiä terveystietoa ja hyödyntää sitä palvelukohtaamisissa. Tutkimuksessa 

kuluttajat jaettiin neljään eri ryhmään terveydentilan perusteella; huono terveys, 

keskivertoa huonompi terveys, keskivertoa parempi terveys ja hyvä terveys. 

Tutkimustulosten perusteella keskivertoa paremman ja hyvän terveyden omaavat 

kuluttajat etsivät todennäköisemmin tietoa maksimoidakseen terveydentilansa ja 

heillä raportoitiin olevan paremmat suhteet lääkärinsä kanssa. Toisaalta 

keskivertoa huonomman ja huonon terveydentilan omaavat kuluttajat etsivät 

terveyteen liittyvää tietoa useammin ja kertoivat todennäköisemmin 

löytämästään tiedostaan lääkärilleen ja kysyivät kolme kertaa todennäköisemmin 

lääkäriltään mielipidettä löytämistään tiedoista.

3.2 Internetin käyttäjäsegmentit terveystiedon suhteen

Yhä useammat ihmiset keräävät terveyteen liittyvää tietoa internetin avulla. 

Kuluttajat käyttävät internetiä päivittäisten ongelmien ratkomiseen ja tekevät 

terveyteen liittyviä tiedusteluita verkossa. (Weiss 2005.) Kuluttajilla on 

halutessaan mahdollisuus päästä tutkimaan yleisiä lääketieteellisiä lähteitä, 

kliinisen lääketieteen tutkimuksien yhdistelmiä, terveydenhoitoon liittyviä 

suosituksia, lääkäreitä ja heidän suosituksiaan, terveyssuunnitelmia jne. 

Internetissä olevan informaation määrä, johon kuluttaja voi päästä käsiksi, on siis 

lähes rajaton. (Campbell 2003.) Verkon avulla terveystietoa hankkivalla on 

kolme mahdollista roolia omalle toiminnalleen. Ensinnäkin hän voi hakea tietoa 

ammattilaisena, kuten hoitajana, toimittajana tai lääkärinä. Toiseksi hän voi olla 

tiedon välittäjä ja kolmanneksi hän voi olla potilaan roolissa. (Mustonen 2006.)
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Suurin osa kuluttajista käyttää verkkoa itsehoidon ja itsediagnoosien apuna. He 

hakevat tietoa itselleen sairauksien oireista ja hoitomuodoista. (Williams ym. 

2003.) Health on the Net Foundationin (2001) tutkimuksen mukaan 83% 

terveystiedon hankkijoista etsi verkosta tietoa lääketieteellisestä kiijallisuudesta, 

67 % etsi tietyn taudin kuvausta ja 38 % tietoa laboratoriokokeista. Kuluttajat 

eivät kuitenkaan välttämättä jätä löytämänsä tiedon vuoksi käymättä lääkärin 

vastaanotolla vaan hankkivat lisätietoa aiheesta ennen ja/tai jälkeen lääkärin 

tapaamisen. Monet terveystiedon hankkijat eivät kuitenkaan hae tietoa vain 

itselleen vaan toimivat tiedon välittäjinä perheenjäsenen tai ystävän tiedon 

tarpeissa. Terveystiedon hakijoiden joukossa on myös surffaajia, jotka selailevat 

internetiä yleisen mielenkiinnon vuoksi etsien esimerkiksi tietoa terveellisestä 

elämäntavasta tai muusta itselleen ajankohtaisesta asiasta. (Williams ym. 2003.)

Kuitenkaan kaikki kuluttajat eivät hyödynnä internetin tarjoamia palveluita ja 

toisaalta kaikilla kuluttajilla ei ole edes mahdollisuutta tai tarvittavaa 

osaamistasoa internetin terveyspalveluiden hyödyntämiseen. Lisäksi internetin 

käyttäjät voivat erota huomattavasti toisistaan kulutuksensa suhteen. Internetin 

käytön suhteen onkin löydettävissä useampia käyttäjäsegmenttejä.

Internetiä käyttäviä kuluttajia voidaan segmentoida esimerkiksi iän ja 

sukupuolen suhteen. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan 87 % 18 - 24- 

vuotiaista naisista käyttää internetiä ja joka viides heistä etsii internetin avulla 

terveyteen liittyvää tietoa. Sen sijaan vain 21 % yli 65- vuotiaista käyttää 

internetiä terveystiedon etsimiseen. (Taylor ym. 2005.) Potentiaalisen käyttäjän 

ominaisuuksia kuvaa myös elämäntyyli. Esimerkiksi terveystietoiset ihmiset 

saattavat osallistua helpommin ja useammin internetissä käytäviin terveyteen 

liittyviin keskustelufoorumeihin.

Asiakkaiden palvelun käytöstä tavoittelema hyöty muodostaa myös yhden 

segmentointiperustan (Ylikoski 1999, 52). Internetin avulla saatu hyöty voisi olla 

esimerkiksi henkilökohtaisen terveyden edistäminen. Pew internet- tutkimuksen 

mukaan (2002) 61 % heistä, jotka etsivät internetistä terveyteen liittyvää tietoa, 

sanovat tämän tiedon auttaneen terveytensä hoidossa (Taylor ym. 2005).
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Kolmas segmentointitekijöiden ryhmä liittyy kuluttajien palveluiden käyttöön. 

Sopivia segmentointi tekijöitä ovat mm. palvelun käyttömäärä, käyttöhalukkuus, 

käytön useus, asiakasuskollisuus, asennoituminen palveluun jne. (Ylikoski 1999, 

53.) Kuluttajien keskuudesta voidaankin löytää hyvin erilaisia segmenttejä 

internetin käytön suhteen. Toiset kuluttajat ovat erittäin aktiivisia internetin 

käyttäjiä ja käyttävät internetin tarjoamia palveluita toistuvasti päivittäin, kun 

taas toiset kuluttajat saattavat olla erittäin haluttomia käyttämään internetiä. 

Syitä, miksi kuluttajat eivät etsi terveystietoa internetistä voi olla monia. Tähän 

voivat vaikuttaa keskustelut siitä, että internetin kautta saatu tieto saattaa 

vaikuttaa kuluttajan päätöksiin ja odotuksiin. (Taylor ym. 2005.)

Taylorin ym. (2005) tutkimuksen mukaan tyypillinen kuluttaja, joka käyttää 

internetiä terveystiedon etsimiseen on korkeasti koulutettu 18^19-vuotias nainen. 

Seuraavat asiat voivat olla mahdollisia syitä siihen, miksi miehet eivät käytä yhtä 

paljon kyseisiä palveluita. Miehet lähestyvät päätöksien tekoa eri tavalla kuin 

naiset, naiset etsivät yleisesti enemmän terveyteen liittyvää tietoa ja miehet 

harkitsevat päätöksien tekoaan vähemmän kuin naiset. Sen sijaan seuraavat 

tutkimustulokset voivat olla syitä siihen, miksi vanhemmat ikäluokat eivät kuulu 

tähän tyypilliseen käyttäjäsegmenttiin: Yli 65-vuotiaista 39 % oli turhautunut, 

kun ei löytänyt haluamaansa tietoa ja 37 % oli häkeltynyt internetin tarjoaman 

tiedon määrästä. (Taylor ym. 2005.) Kuluttajan korkean koulutuksen 

linkittyminen internetin tarjoamien terveyspalveluiden käyttäjien segmenttiin 

saattaa olla peräisin siitä, että korkeasti koulutetut ihmiset ovat tottuneempia ja 

aktiivisempia tiedon hankkijoita.

3.3 Internetin terveystiedon käyttäjäryhmät tyytyväisyyden, lisätiedon 

etsimisen ja terveyspalveluiden käytön suhteen

Internetin käyttö terveystiedon etsijöiden keskuudessa vaihtelee aikaisista 

sopeutujista viivyttelijöihin. Yleisesti ottaen kuluttajien internetin käyttö 

terveystiedon hankinnassa on kuitenkin yhä aktiivisempaa. Lisätiedon etsimiseen 

internetin avulla vaikuttaa mm. kuluttajan tyytyväisyyden taso terveyspalvelulta 

ja vuorovaikutusta kohtaan. (Laing ym. 2004.) Laing ym. (2004) tutkimuksen
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mukaan kuluttajista voidaan tunnistaa kolme erilaista ryhmää heidän 

terveyspalveluiden käytön, tyytyväisyyden ja lisätiedon etsimisen suhteen.

1. Passiiviset internetin terveystiedon käyttäjät ovat tyytyväisiä tämän hetkiseen 

hoitoonsa ja saamaansa informaatioon. He saavat kaiken terveyteensä liittyvän 

tietonsa ensimmäisessä palvelukohtaamisessa eivätkä sen jälkeen ole 

kiinnostuneita etsimään vaihtoehtoisia informaation lähteitä. Passiiviseen 

ryhmään kuuluvilla henkilöillä on yleensä hyvät suhteet nykyisen lääkärinsä 

kanssa.

2. Aktiiviset internetin terveystiedon käyttäjät eivät ole täysin tyytyväisiä joko 

hoitoonsa tai saamaansa informaatioon. He etsivätkin aktiivisesti tietoa eri 

vaihtoehdoista ja haluavat ottaa hallinnan omasta terveydenhoidosta kertomalla 

mielipiteensä. Aktiiviset potilaat myös keskustelevat kokemuksistaan muiden 

palvelun käyttäjien kanssa.

3. Erittäin aktiiviset internetin terveystiedon käyttäjät eivät ole laisinkaan 

tyytyväisiä hoitoonsa tai saamaansa informaatioon. He etsivät aktiivisesti 

informaatiota ja ottavat aktiivisesti hallintaansa henkilökohtaisen 

terveydenhoitonsa kertomalla mielipiteensä. Kyseinen ryhmä on kaikkein 

aggressiivisin kuluttaja-segmentti, ja he omaksuvat innokkaasti internetin 

ensisijaisena viestinnän välineenä. He myös käyttävät internetiä vertai 1 Iäkseen 

eri terveydenhuollon palveluita. (Laing ym. 2004.) Erittäin aktiiviset palvelun 

käyttäjät vaativat enemmän todennusta informaatiolle ja ovat todennäköisemmin 

pettyneitä, jos heidän yrityksiään hankkia lisätietoa vähätellään. Tällaisia 

palvelun käyttäjiä täytyykin kohdella palvelun yhteistuottajina, jossa molemmat 

osapuolet aktiivisesti ottavat osaa päätöksentekoon. (Wikström 1996.)

Terveyspalveluja tuottavien yritysten haasteena onkin tulevaisuudessa löytää 

erilaisia ryhmiä terveyspalveluiden käytön, tyytyväisyyden ja lisätiedon 

etsimisen suhteen (Laing ym. 2004). Erityisesti erittäin aktiivisten internetin 

käytättäjien keskuudessa on tärkeätä, että palvelun tarjoaja tunnistaa ja hyväksyy 

kuluttajan uuden, aktiivisemman ja tietoisemman roolin palvelukohtaamisessa. 

Kuluttajan uuden roolin hyväksymisellä on suora vaikutus
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asiakastyytyväisyyteen, uusintaostoihin ja sitä kautta asiakasuskollisuuteen. 

(Wikström 1996.)

Käyttäj äsegmentointien perusteella terveydenhoidon asiantuntijat voivat 

keskittyä tarvittavaan informaatioon ja päätöksentekotyyliin erikseen kullakin 

segmentillä ja kehittää räätälöityjä palvelukohtamamismalleja. (Laing ym. 2004.)

3.4 Odotuksiin vaikuttavat tekijät palvelukohtaamisessa

Asiakkaalla on palvelutilanteessa palvelua koskevia odotuksia sekä tietoja, ja 

hän käyttäytyy niiden mukaisesti. Palveluodotukset ovat hyvin asiakaskohtaisia, 

joten kaikki asiakkaat eivät odota samanlaista palvelua. Lisäksi odotukset 

saattavat vaihdella jopa asiakkaan mielialan mukaan. (Ylikoski 1999, 124; 

Zeithaml & Bitner 2003, 62.)

Odotusten johtaminen on terveydenhoidon tarjoajan kannalta kriittistä, koska 

asiakkaan odotusten tunnistaminen on ensimmäinen ja todennäköisesti kriittisin 

askel kohti laadukasta palvelua (Adam ym. 2002). Menestyksekäs odotusten 

johtaminen tarkoittaa odotusten tutkimista ja näiden syvällistä ymmärrystä. 

Palveluyritysten tulisi pystyä vastaamaan ainakin seuraaviin kysymyksiin 

määritellessään asiakkaan odotuksia: Minkälaisia odotusstandardej a asiakkailla 

on palvelua kohtaan? Mitkä tekijät vaikuttavat eniten näiden odotusten 

muodostumisessa? Minkälainen rooli näillä tekijöillä on muuttuvien odotusten 

suhteen? Kuinka palveluyritys voi kohdata tai ylittää asiakkaiden odotukset? 

(Zeithaml & Bitner 2003, 60.)

Asiakkaan odotuksiin palvelusta vaikuttavat asiakkaan tarpeet, palvelun hinta, 

asiakkaan aikaisemmat kokemukset, asiakkaan kokemukset kilpailevista 

organisaatioista, mainonnassa annetut lupaukset, muiden ihmisten suositukset, 

tilannetekijät, fyysinen ympäristö ja muut asiakkaat. Myös asiakkaan oma 

panostus palveluun ja asiakkaan itse muodostama mielikuva omasta roolistaan 

palvelukohtaamisessa vaikuttaa asiakkaan muodostamiin odotuksiin. Asiakkaan 

tarpeet vaikuttavat siihen, mitä hän palvelulta odottaa. Tarpeiden taustalla taas
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ovat vaikuttamassa asiakkaan ominaisuudet: ikä, sukupuoli, koulutustaso, 

persoonallisuus, elämänvaihe jne. (Ylikoski 1999, 123.)

Mainonnassa annetut lupaukset vaikuttavat suoranaisesti asiakkaan odotuksiin 

(Bitner 1990; Murray 1991). Suorat palvelulupaukset ovat asiakkaalle 

henkilökohtaisesti annettuja tai yrityksen antamia lausuntoja, jotka vaikuttavat 

asiakkaiden odotuksiin ja uusintaostoihin (Clow ym. 1997). Asiakas odottaa 

yrityksen lunastavan mainonnassa annetut palvelulupaukset. Myös palvelun 

hinnalla on suoranainen vaikutus odotuksiin, joita asiakas muodostaa palvelua 

kohtaan. Mitä korkeampi hinta on, sitä enemmän asiakas palvelulta odottaa. 

(Ylikoski 1999, 123.) Esimerkiksi asiakkaalla on todennäköisesti suurempia 

odotuksia käyttäessään yksityisen puolen tarjoamia lääkäripalvelulta kuin 

käyttäessään julkisen puolen vastaavia palveluita, koska tällöin hän joutunee 

maksamaan huomattavasti suuremman summan yksityisen terveydenhoidon 

palveluista.

Asiakkaan muodostamiin odotuksiin vaikuttavat myös asiakkaan aikaisemmat 

kokemukset kyseisestä organisaatiosta ja asiakkaan kokemukset muista 

kilpailevista organisaatioista. Aikaisempien kokemuksien voidaan ajatella 

muodostuvan kahdesta osasta: tyytyväisyydestä ja palvelun laadusta. Palvelun 

yleinen laatuarvio on asenne, joka on muodostunut kaikista asiakkaan 

aikaisemmista kokemuksista yrityksen kanssa ja jolla on vaikutusta asiakkaan 

tyytyväisyyden tasoon. Tyytyväisyys edelliseen palvelukohtaamiseen johtaa 

positiiviseen sosiaaliseen viestintään ja uusintaostoon. (Bitner 1990.) 

Kilpailevien organisaatioiden taijoamat palvelut sen sijaan muokkaavat 

asiakkaan odotuksia siitä, mitä palvelu yleensä on tai voisi olla. 

Terveyspalveluiden käyttäjän kokemukset yksityisistä palveluista vaikuttavat 

siihen, mitä asiakas odottaa kunnan taijoamilta terveyspalveluilta ja päinvastoin. 

(Ylikoski 1999, 124.)

Muiden ihmisten suosituksilla tai moitteilla eli sosiaalisella viestinnällä on oma 

osansa asiakkaan odotuksien muodostumisessa (Clow ym. 1997). Tämä viestintä 

voi vaikuttaa ostopäätöksiin ja odotuksiin tulevan palvelun laadusta (Grönroos 

1990; Zeithaml ym. 1993). Esimerkiksi hyvän ystävän erinomainen kokemus
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luomenpoistosta saa asiakkaan odottamaan vastaavanlaista palvelua myös omalle 

kohdalleen.

Tilannetekijät vaikuttavat omalta osaltansa myös asiakkaan odotuksiin ja 

käyttäytymiseen. Poikkeukselliset tilanteet joko laskevat tai nostavat palvelun 

odotuksia. Ikävät tapahtumat sen sijaan herkistävät kuluttajaa odottamaan 

nopeampaa ja huomaavaisempaa palvelua. Kiirekin vaikuttaa odotuksiin. 

Kiireinen asiakas odottaa nopeampaa palvelua, jolloin odottaminen saattaa 

ärsyttää häntä. (Ylikoski 1999, 125.) Esimerkiksi kovassa kuumeessa

odottaminen lääkärikeskuksen odotustilassa saattaa tuntua vastenmieliseltä, 

jolloin asiakas odottaa todennäköisesti saavansa huomaavaisempaa palvelua 

henkilökunnalta.

Myös fyysisellä ympäristöllä on oma osansa asiakkaan palveluodotusten 

muodostumisessa. Konkreettiset elementit fyysisessä palveluympäristössä 
vaikuttavat asiakkaiden käytökseen ja muokkaavat heidän odotuksiaan yrityksen 

laatutasosta ja osaamisesta (Bitner 1990; Zeithaml ym. 1993). 

Palvelutapahtumaan osallistuvat ihmiset tarjoavat myös vihjeitä siitä, mitä 

asiakas odottaa. Esimerkiksi henkilöstön pukeutuminen ja käytös auttavat 

asiakasta muodostamaan odotuksia ennen palvelutapahtumaa. (Bitner, 1990.)

Asiakkaan oma panostus palveluun vaikuttaa sekä siihen, mitä asiakas odottaa 

että odotusten tasoon. Odotukset ovat korkeammalla esimerkiksi silloin, kun 

asiakas joutuu näkemään paljon vaivaa saadakseen palvelun tai hän käyttää 

ajallisia kustannuksia mm. tiedon etsimiseen ennen palvelun suorittamista. 

(Ylikoski 1999, 125.) Esimerkiksi, kun asiakas on jo ennen palvelukohtaamista 

tehnyt kartoitusta sairaudesta sekä vaihtoehtoisista hoitomuodoista, jolloin hänen 

tietotasonsa terveyteen liittyvistä asioista on noussut, hänen odotuksensa 

palvelukohtaamisprosessia kohtaan ovat todennäköisesti korkeammat kuin 

tilanteessa, jossa asiakas ei ole tehnyt minkäänlaisia esivalmisteluita ja joutuu 

luottamaan pelkästään lääkärin neuvoihin ja suosituksiin.

Myös asiakkaan muodostama mielikuva omasta roolistaan palvelukohtaamisessa 

vaikuttaa hänen odotuksiinsa (Webb 2000). Asiakas muodostaa roolinsa niiden
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kokemusten ja tietojen perusteella, joita hänellä on yrityksestä. Tämä rooli 

vaikuttaa suoraan odotuksiin. Asiakkaan osallistuminen palveluun sekä roolin 

tunnistaminen vaikuttavat asiakkaan odotuksiin ja nämä puolestaan vaikuttavat 

tyytyväisyyteen. Asiakas, joka osallistuu palvelun tuottamiseen ja tunnistaa 

oman roolinsa tapahtumassa, on tyytyväisin. Epäonnistunut roolin tunnistaminen 

johtaa virheellisiin odotuksiin ja pettymykseen palvelun suhteen. Palvelun 

tarjoaja voi välttää näitä pettymyksiä viestimällä asiakkaalle selvin sanoin siitä, 

mitä häneltä odotetaan palvelutapahtumassa. (Kelley ym. 1990.) 

Terveydenhoidon palveluiden ollessa kyseessä tämä voisi tarkoittaa selkeitä 

ohjeita palvelun tarjoajalta, kuinka asiakkaan tulisi menetellä 

palvelukohtaamisessa.

Kuvio 1 havainnollistaa asiakkaan aikaisempien palvelukokemuksien ja 

palvelun tuntemisen vaikutusta oman roolin tuntemiseen ja roolin tuntemisen 

vaikutusta laatuodotuksiin.

Kuvio 1. Oman roolin tunteminen palvelutilanteessa

Kokemukset

OdotuksetOman roolin 
tunteminen

Palvelun
tunteminen

Lähde: Webb 2000

24



Erinäisissä tutkimuksissa on tutkittu asiakkaiden kohdistamia odotuksia 

lääkäreitä kohtaan. Esimerkiksi Ruusuvuoren ym. (2003) tutkimuksen mukaan 

asiakkaat kohdistivat lääkäriin kahdenlaisia odotuksia. Asiakkaat odottivat 

lääkäri olevan auktoritaarinen, jonka asiantuntemukseen he pystyivät luottamaan 

oikean diagnoosin ja hoidon löytämiseksi. Lisäksi asiakkaat odottivat lääkäri 

huomioivan heidän näkökulmansa diagnoosia ja hoitoa määrittäessään. Wensing 

ym. (1998) tutkivat, mitä potilaat odottavat hyvältä lääkäriltä. Tutkimustulosten 

mukaan potilaat arvostivat eniten hyvän lääkärin toiminnassa hoidon 

inhimillisyyttä. Seuraavaksi tärkeimpiä hyvän lääkärin piirteitä olivat pätevyys, 

virheettömyys, potilaan mukaanotto päätöksentekoon ja kiireettömyys. Myös 

Coulter (2002) on tutkinut hyvän lääkärin ominaisuuksia ja toteaa, että ollakseen 

hyvä lääkäri, lääkärin on ansaittava potilaan luottamus. Potilaat haluavat luottaa 

lääkäriinsä, mutta luottamus on ansaittava kohtelemalla potilaita tasa-arvoisina 

ihmisinä, vastaamalla kysymyksiin rehellisesti, kuuntelemalla ja ottamalla 

potilaat mukaan päätöksentekoon (Wensing ym. 1998; Coulter 2002; Ruusuvuori 

ym. 2003).

3.5 Kokemuksiin vaikuttavat tekijät palvelukohtaamisessa

Palveluiden luonteesta johtuen kuluttajien ostopäätökset, kokemukset ja oston 

jälkeiset arvioinnit ovat yleisesti ongelmallisia kuluttajille (Grace & O'Cass 

2001). Oston jälkeistä arviointia on vaikea suorittaa, koska palveluissa 

etsinnälliset ominaisuudet (ominaisuudet, joita voidaan palvelun käytön aikana ja 

käytön jälkeen arvioida) ja luottamukselliset ominaisuudet (ominaisuudet, joita 

voi olla mahdoton arvioida edes käytön jälkeen) ovat korkeita (Comm & LaBay 

1996). Terveydenhoitoon kuuluvat palvelut omaavat juuri paljon 

luottamuksellisia piirteitä, joita voi olla mahdoton arvioida vastaanotolla käynnin 

jälkeenkin. Kuluttajat ovat myös arkoja arvostelemaan terveydenhoidon 

asiantuntijoiden palvelun laatua, koska kyseessä on asiantuntijapalvelu (Ostrom 

& Lacobucci 1995). Esimerkiksi kuluttajien voi olla vaikea määritellä saavatko 

he parasta mahdollista lääketieteellistä hoitoa, koska heiltä yleisesti puuttuu 

tarvittava osaaminen ja tieto, ja he joutuvat luottamaan yksinomaan lääkärin 

neuvoihin sekä työhön. Tämän takia kuluttajilla saattaa olla paineita etsiä tietoa 

ennen palvelun osto- ja kulutusvaihetta. (Lynch & Schuler 1990.) Lisääntyneen
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informaation ansiosta kuluttajat pystyvät mahdollisesti arvioimaan paremmin 

palvelutapahtumaa jo lääkärissä käynnin aikana sekä sen jälkeen. Toisaalta 

useimmat kuluttajat eivät ole lääketieteellisen tiedon asiantuntijoita ja siten 

arvioinnin merkitys saattaa olla hyvin häilyvää. (Brand 2006.)

Asiakkaan palvelukokemuksilla on suoranainen vaikutus asiakkaan 

tyytyväisyyden muodostumisessa. Jo vuosien ajan asiakastyytyväisyys on nähty 

terveydenhuollon palveluorganisaatioissa erityisesti siten, kuinka hyvänä 

asiakkaat pitävät palvelun tuottajaa. Viime vuosina asiakastyytyväisyys on myös 

nähty palvelun laadun ja tuloksen mittarina. (Adam ym. 2002.) Tyytyväisyys on 

asiakkaan arvio siitä, onko tuote tai palvelu kohdannut tai ylittänyt heidän 

odotuksensa. Epäonnistuminen kohdata tai ylittää asiakkaan odotukset johtaa sen 

sijaan tyytymättömyyteen. (Zeithaml & Bitner 2003, 86.)

Kuluttajien odotusten ja vaatimuksien noustessa terveydenhoitoa tarjoavat 

organisaatiot joutuvat olemaan yhä palvelukeskeisempiä houkutellakseen uusia 

asiakkaita ja säilyttääkseen nykyiset asiakassuhteensa. Terveydenhoidon 
organisaatiot ottavat mallia palvelualan yrityksiltä ja heidän 

asiakaspalveluohjelmistaan sekä kulttuuristaan parantaakseen asiakkaan 

kokemuksia, tyytyväisyyden tasoa ja tuottavuutta. Asiakkaiden tyytyväisyyden 

kasvattamisessa suurin rooli kuitenkin on työntekijöiden tyytyväisyydellä ja 

sitoutumisella yrityksen tavoitteisiin. Asiakkaiden tyytyväisyyttä voidaan 

kasvattaa mm. vahvistamalla yrityksen intemet-sivuja. Intemet-sivuilla voidaan 

tiedottaa asiakkaille, mitä odottaa ja kuinka kontrolloida heidän terveyttään. 

Lisäksi voidaan tarjota virtuaalisia kierroksia, terveyteen liittyvää tietoa ja 

oppaita sekä ”kysy asiantuntijalta” -palveluita. Tällaiset voimavarat erottavat 

yrityksen kilpailijoista. (Brand 2006.)
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4 PAL VELUKOHT AAMINEN

Lääkärin ja potilaan välinen palvelukohtaaminen on murroksessa. Perinteinen
)

patemalistinen malli, josta puuttuu potilaan itsemäärääminen ja jossa lääkäri 

tekee kaikki päätökset, saa uusia piirteitä kuluttajien aktiivisemman roolin 

myötä. Tätä uudenlaista potilas-lääkärisuhdetta kutsutaan konsumeristiseksi 

malliksi, jossa korostetaan potilaan osallistumista, asiakaslähtöisyyttä ja 

potilaskeskeisyyttä. Konsumeristisessa mallissa korostuvat myös jaettu 

ymmärrys, valta, päätöksenteko ja vastuu sekä potilaan oikeudet. (Toiviainen 

2007.)

Kuluttajat ottavat yhä aktiivisemman roolin heidän terveyteensä liittyvissä 

asioissa ja siinä, miten terveydenhuolto tuottaa hoitoa heille ja heidän 

läheisilleen (Brand 2006). Yhä useampi potilas saattaa olla kiinnostunut 

asettumaan hoitosuhteessa entistä tasavertaisempaan asemaan, neuvottelemaan 

lääkärin kanssa tai jopa sanelemaan, kuinka häntä tulee hoitaa. Viime kädessä 

lääkärit kuitenkin edelleen päättävät teknologioiden loppukäytöstä. (Toiviainen 
2007.)

Kuluttajan aktiivinen osallistuminen palvelukohtaamiseen saattaakin tuottaa 

monia positiivisia tulemia palvelun lopputuleman karmalta. Tällaisia tulemia 

saattavat olla lisääntynyt potilastyytyväisyys, parantuneet lääketieteelliset 

tulokset, potilaiden paremmat sitoutumiset hoitoihin ja jopa potilaan 

elämänlaadun kohoaminen. (Jaakkola 2006.)

4.1 Palvelukohtaamisprosessi

Palvelukohtaamisprosessi saa alkunsa, kun kuluttajan ja palvelun tuottajan on 

kohdattava toisensa suorittaakseen palvelutapahtuman (Zeithaml & Bitner 2003, 

99). Kuluttaja muodostaa ensimmäisen mielipiteensä yrityksestä ensimmäisen 

palvelukohtaamisen yhteydessä. Ensivaikutelma luo asiakkaalle odotuksia 

asiointikokemuksesta. Asiakas tekee pitkälle meneviä johtopäätöksiä jo 

palvelutapahtuman alkuvaiheessa miljöön ja vastaanoton perusteella. 

Palvelukohtaamisen aikana palveluyritys joko lunastaa lupauksensa tai rikkoo
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ne. Näiden ensimmäisten vuorovaikutuksien onnistuminen on ensisijaisen 

tärkeää asiakassuhteen jatkumisen kannalta varsinkin, jos kuluttajalla ei ole 

aikaisempia kokemuksia yrityksestä. Vaikka ensimmäinen kontakti 

palveluyrityksen kanssa saattaa muodostua erityisen tärkeäksi, niin jokainen 

palvelukohtaaminen voi olla kriittinen asiakkaan tyytyväisyyden ja 

uskollisuuden muodostumisen kannalta. Monet positiiviset kokemukset 

kasvattavat yrityksen mainetta laadukkaana tuottajana, kun negatiivisilla 

kokemuksilla on päinvastainen vaikutus. Sen sijaan negatiivisten ja positiivisten 

vuorovaikutusten sekoitus saa kuluttajan tuntemaan epävarmaksi, jolloin 

kilpailevat yritykset saattavat houkutella kuluttajaa enemmän. (Zeithaml & 

Bitner 2003,99-101.)

Palvelua, joka tuotetaan ja kulutetaan palvelukohtaamisprosessin aikana, 

kutsutaan korkean merkityksellisyyden palveluiksi ja

palvelukohtaamisprosessista tulee ainoa väline, jonka avulla kuluttaja voi 

arvioida palvelun laatua. (Palmer 1998, 61.) Useimmat terveyteen liittyvät 

palvelut ovat kuluttajalle merkityksellisiä. Tällaiset terveyspalvelut vaativat 

kuluttajan ehdottoman läsnäolon, jossa asiakkaalle suoritetaan erilaisia 

tutkimuksia. Terveyteen liittyvät palvelut ovat luonteeltaan hyvin 

henkilökohtaisia ja intensiivisiä palvelukohtaamisprosesseja. Koska korkean 

merkityksellisyyden henkilökohtaisessa palvelukohtaamisessa kuluttajan ja 

palvelun tuottajan on fyysisesti kohdattava toisensa, on sillä monia vaikutuksia 

palvelun tuottamisen kannalta. Ensinnäkin laadun kontrolloinnin merkitys 

korostuu. Kuluttajalle on yhtä tärkeätä sekä palvelun suorittamisprosessi kuin 

palvelun lopputulos. Toiseksi, kuluttajan osallistuessa palvelun 

tuotantoprosessiin, palvelukohtaamisen sijainnilla on oleellinen merkitys. 

(Palmer 1998, 61.) Esimerkiksi terveyteen liittyvissä palveluissa on tärkeätä, että 

lääkäri on helposti ja nopeasti saavutettavissa. Kolmas palvelun tuotantoon 

vaikuttava elementti on kysynnän johtamisen ongelma (Palmer 1998, 61). 

Esimerkiksi lääkärikeskuksien voi olla etukäteen vaikeata määritellä kysyntää, 

jolloin kysyntä ja taijonta eivät välttämättä kohtaa.

On olemassa kolme yleisintä palvelukohtaamisprosessin muotoa, jossa asiakas 

on vuorovaikutuksessa palveluorganisaation kanssa. Etäinen kohtaaminen voi
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tapahtua ilman suoraa ihmiskontaktia. Tällaisia kohtaamisia ovat esimerkiksi 

laskujen lähettäminen asiakkaalle tai yrityksen työntekijän ja asiakkaan välinen 

kommunikointi sähköpostitse. Vaikka etäinen kohtaaminen ei vaadi suoraa 

ihmiskontaktia, niin jokainen kohtaaminen on mahdollisuus yritykselle vahvistaa 

asiakkaan luomaa mielikuvaa palvelun laadusta. Etäisissä kohtaamisissa asiakas 

arvioi ennen kaikkea aineellisen palvelun todisteita ja teknisen prosessin sekä 

jäijestelmän laatua. (Zeithaml & Bitner 2003, 102.) Terveyteen liittyvissä 

palvelukohtaamisissa kuvatunlainen etäinen kohtaaminen voisi olla esimerkiksi 

asiakkaan tekemä ajanvaraus lääkärin vastaanotolle internetin välityksellä.

Monissa organisaatioissa tyypillisin palvelukohtaamisen muoto asiakkaan ja 

yrityksen välillä tapahtuu nykyään puhelimitse. Melkein kaikki yritykset 

luottavat puhelinkohtaamisiin asiakaspalvelun, tilausten teon ja yleisten 

tiedustelujen yhteydessä. Puhelimitse tapahtuvassa vuorovaikutuksessa on 

suurempi mahdollisuus palvelun vaihtelevuuteen kuin etäisissä 

palvelukohtaamisissa. Asiakkaat arvioivat puhelimitse tapahtuvaa 

palvelukohtaamistilannetta äänen sävyn, työntekijän tiedon tason ja tehokkuuden 

perusteella. (Zeithaml & Bitner 2003, 102.) Terveyteen liittyvissä palveluissa 

useimmiten aika lääkärille, terveydenhoitajalle tai tutkimuksiin varataan 

puhelimitse. Sen lisäksi nykyään ovat yleistyneet lääkärin puhelinaikojen 

hyödyntäminen, jonka avulla lääkäri voi esimerkiksi määrätä uuden lääkekuurin 

asiakkaalle.

Kolmas palvelukohtaamisen muoto on asiakkaan ja palveluyrityksen työntekijän 

suora kontakti, jossa molemmat ovat konkreettisesti läsnä. Näitä 

palvelukohtaamistilanteita kutsutaan kasvokkain kohtaamisiksi, joissa sekä 

sanallinen että sanaton viestintä ovat tärkeitä palvelun laadun muodostajia. 

Asiakkaat arvioivat palvelua myös muiden aineellisien vihjeiden, kuten 

työntekijöiden pukeutumisen, laitteiden ja esitteiden avulla. (Zeithaml & Bitner 

2003, 102.) Yleisin palvelukohtaamisen muoto terveyteen liittyvissä palveluissa 

on palvelun tuottajan ja asiakkaan kasvokkain kohtaaminen. Usein ongelman 

selvittäminen alkaa lääkärin vastaanotolla. Syitä lääkärissä käyntiin on 

monenlaisia. (Taipale ym. 2004, 144.) Lääkärissä käynnin syyt voidaan jaotella
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esimerkiksi seuraavasti: rutiinikäynti, seulonta, ennaltaehkäisy sekä selvän 

sairauden diagnosointi.

Rutiinikäynneillä voidaan tarkkailla yleisesti henkilön terveydentilaa. Tällöin 

henkilö saapuu käytännössä terveenä lääkärin vastaanotolle, jossa hänelle 

voidaan suorittaa mm. verenpaineen mittaus, perusverenkuvan näytteenotto, 

näön- tai kuulontarkastus. Myös pitkäaikaissairauksien, kuten verenpainetaudin, 

diabeteksen tai reuman hoidossa, voi olla välttämätöntä käydä toistuvasti 

terveydenhoitajan luona saamassa lääkeruiskeita tai hoito-ohjeita. (Taipale ym. 

2004, 144.)

Tautien seulontaan osallistuminen on myös yleinen syy käydä lääkärissä etenkin 

tiettyjen ikäluokkien keskuudessa. Seulonnassa etsitään oireettomista ihmisistä 

sellaisia tauteja, joiden hoito on helpompaa ja tehokkaampaa, jos ne havaitaan 

aikaisessa vaiheessa. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi syövät. Seulonnassa 

kaikki taudin vaarassa olevat ihmiset kutsutaan tutkimukseen, ja sen yhteydessä 

havaitut tautiepäilyt selvitetään perin pohjin. Seulottavien tautien kiijo kuitenkin 

muuttuu, kun niiden yleisyys tai tutkimus- ja hoitomenetelmät muuttuvat. Äitiys- 

ja lastenneuvoloissa suuri osa työstä on juuri seulontaa. Työterveydenhuollossa 

etsitään tauteja, joita työ saattaa aiheuttaa ja ajokortin uusimiseen vaadittava 

terveystarkastus taas seuloo esiin ajokykyyn vaikuttavia ongelmia. Päihteiden 

liikakäytön ja mielenterveyden ongelmien tunnistamiseen on myös olemassa 

seulontakyselyjä, joita voidaan käyttää esimerkiksi äitiys- tai 

työterveydenhuollossa. (Taipale ym. 2004, 153.)

Ennaltaehkäisyllä pyritään estämään tiettyä tautia tavalla, joka tiedetään 

tehokkaaksi. Ennaltaehkäisy kohdistuu joko kokonaisiin ikäluokkiin tai vain 

ihmisiin, joilla on tavallista suurempi alttius saada jokin tauti eli riskiryhmiin. 

Riskiryhmiin kohdistuvaa ennaltaehkäisyä on mm. korkeasta verenpaineesta 

kärsivien potilaiden dieettineuvonta tai tupakasta vierottaminen. Kokonaiseen 

ikäluokkaan kohdistuvaa ennaltaehkäisyä on esimerkiksi se, että kaikille 

vauvoille syötetään D-vitamiinitippoja riisitaudin ehkäisemiseksi. Myös 

rokotukset ovat koko väestöön kohdistuvaa sairauksien ennaltaehkäisyä. (Taipale 

ym. 2004, 153.) Esimerkiksi kaukomatkalle lähtiessään henkilö saattaa tarvita
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erinäisiä rokotteita välttyäkseen kohdemaan sairauksilta, esimerkiksi 

malariakuumeelta.

Selviä sairauden syitä, jolloin ihminen hakeutuu lääkärin vastaanotolle voivat 

olla tartuntataudit, kuten esimerkiksi vatsatauti tai pitkään jatkunut flunssa. 

Usein sairauden määrittelemiseksi ja varmistamiseksi tarvitaan 

laboratoriokokeita, röntgen- tai ultraäänitutkimuksia tai muiden ammattilaisten, 

kuten psykologin, puhe- tai toimintaterapeutin arviota. (Taipale ym. 2004, 144.)

4.2 Vuorovaikutuksen merkitys palvelukohtaamisessa

Vuorovaikutussuhteen muodostuminen alkaa asiakkaan miellyttävästä 

vastaanotosta ja vieraanvaraisuudesta. Toimialasta riippuen vuorovaikutuksen 

sosiaalinen vaihe voi vaihdella yksittäisistä muistamisen osioista täysin 

huomaamatta jäämiseen. Etenkin pienissä yhteisöissä huomaaminen ja 

muistaminen ovat tärkeitä sen jäsenille, kun taas suurissa organisaatioissa 

yksittäiset asiakkaat saattavat jäädä tunnistamattomiksi. (Davies ym. 1999.) Sen 

sijaan jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa asiakas odottaa, että luottamus, 
ystävällisyys ja toiminnallisuus ovat aina läsnä. Nämä tekijät vaikuttavat 

vuorovaikutussuhteen syvyyteen ja kestävyyteen. (Beatty ym. 1996.) Usein 

luottamus onkin asiakkaalle tärkeämpi yhteistyökumppanin valintaperuste kuin 

rahallinen hyöty (Pesonen ym. 2002, 101). Luottamusta ylläpidetään esimerkiksi 

ratkaisemalla asiakkaan ongelmat asiantuntevasti. Ystävällisyys ilmenee 

esimerkiksi asiakkaiden nimien muistamisena. Toiminnallisuus puolestaan 

korostuu vuorovaikutussuhteessa silloin, kun asiakkaat ovat kiireellisiä.

Palvelutilanteissa tapahtuvan vuorovaikutuksen tulisi onnistua sekä 

palveluorganisaation että asiakkaan näkökulmasta. Vuorovaikutus on onnistunut, 

jos asiakas ja palvelun tuottaja ovat tyytyväisiä. On tosin vaikeata määritellä 

minkälaista hyvä vuorovaikutus on, koska palvelut ja siitä johtuen myös 

vuorovaikutustilanteet ovat hyvin erilaisia. Palveluiden erilaisuudesta johtuen 

palveluprosessin eri vaiheissa myös vuorovaikutuksen tehtävät voivat vaihdella. 

Palvelun luonteesta riippuu, miten kauan vuorovaikutus palvelutilanteessa 

kestää. Terveydenhoidossa asiakkaan ja palvelun tuottajan vuorovaikutusta on
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kaikissa palveluprosessin vaiheissa ja vuorovaikutustilanteita saattaa yhdelläkin 

käynnillä syntyä vastaanottovirkailijan, terveydenhoitajan, lääkärin ja 

laboratorion hoitajan kanssa. (Ylikoski 1999, 300-302.) Tutkimusten mukaan 

potilaan kokemukset terveydenhoidon palveluista peilautuvat 

vuorovaikutuskokemuksiin lääkäreiden kanssa (Adam ym. 2002). Monipuolinen 

vuorovaikutus asiakkaan ja lääkärin välillä rohkaiseekin asiakasta arvioimaan 

palvelua vuorovaikutuksen perusteella (Johnson & Zinkhan 1991). Potilaat 

muodostavat kokonaisvaltaisen mielikuvan palvelukokemuksista, mutta he myös 

arvioivat jokaisen vuorovaikutuskohtaamisen laatua erikseen. Mitä 

tyytyväisempiä potilaat ovat vuorovaikutuksen laatuun, sitä todennäköisemmin 

he käyttävät samaa palvelun tarjoajaa uudelleen ja suosittelevat sitä myös 

ystävilleen. Sholbergin tutkimuksen (1993) mukaan asiakkaat kokivat puutteita 

vuorovaikutustilanteiden onnistumisessa terveydenhoitohenkilökunnan kanssa. 

He toivoivat enemmän mahdollisuuksia kahdenkeskisiin ja kiireettömiin 

keskusteluihin henkilökunnan kanssa, koska he kokivat henkilökunnalta saadun 

ajan riittämättömäksi ja ilmapiirin kiireiseksi. Kilpailun yhä kiristyessä 

terveydenhoidon yritysten keskuudessa vuorovaikutuksen laadun varmistaminen 

on yhä tärkeämpää, jotta voidaan luoda kestäviä ja lujia asiakassuhteita (Adam 

ym. 2002).

Vuorovaikutuksesta onkin tullut yksi asiakkaan arvon lähteistä. Ensinnäkin 

kuluttajien laatuodotukset suhteessa kulutettaviin tuotteisiin ja palveluihin ovat 

kasvaneet (Crosby ym. 1990). Toiseksi yritykset kilpailevat lähes samoilla tai 

ainakin vertailukelpoisilla markkinointistrategioilla ja taktiikoilla. Muuttuvien 

vaatimusten lisääntyessä vuorovaikutussuhteesta saatavat höydyt tulevatkin yhä 

tärkeämmiksi kilpailuetua tavoiteltaessa (Gwinner ym. 1998). Seuraavassa 

kuviossa havainnollistetaan vuorovaikutussuhteen etuja ja seuraussuhteita.
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Kuvio 2. Vuorovaikutussuhteen edut ja seuraussuhteet

Tyytyväisyys
palvelun

tuottajaan. OSUUS
OSTOISTAToirtimaffi-

setedut

Tyytyväisyys
yrtykseen

Lähde: Reynolds & Beatty 1999

4.2.1 Vuorovaikutussuhteen höydyt asiakkaalle ja palvelun tuottajalle

Vuorovaikutussuhteen hyödyt voidaan nähdä sekä asiakkaan että palvelun 

tuottajan kannalta. Palvelun tuottajan ja asiakkaan välisellä vuorovaikutuksella 

on tärkeä merkitys asiakkaan tyytyväisyyteen (Solomon ym. 1985). Kun 

asiakkaat saavuttavat korkeita sosiaalisia ja toiminnallisia hyötyjä, he ovat 

tyytyväisempiä palveluun. Vuorovaikutussuhteeseen tyytyväinen asiakas lisää 

myös palvelun tuottajan tyytyväisyyttä. Tämä positiivinen palaute tukee myös 

palvelun tuottajan vuorovaikutussuhteiden muodostamista. (Beatty ym. 1996.)

Vuorovaikutussuhde taijoaa palvelun tuottajalle hyötyjä, jotka ovat yhteydessä 

tyytyväisyyteen, uskollisuuteen, positiiviseen viestintään asiakkaiden välillä ja 

palvelun käyttöön. Erityisesti vuorovaikutussuhteella on vaikutusta ostojen 

kannalta, sillä vuorovaikutussuhde palvelun tuottajan ja asiakkaan välillä 

vaikuttaa suoranaisesti palvelun tuottajan tuloksellisuuteen. (Reynolds & Beatty 
1999.)
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Asiakkaalle vuorovaikutussuhde taijoaa hyötyjä, jotka liittyvät lisäarvon 

tuottamiseen. Henkilökohtaiset kontaktit tuottavat asiakkaalle hyötyä, joka tuo 

asiakassuhteeseen lisäarvoa. Kuluttajan pitkäaikaisesta asiakassuhteesta saamat 

hyödyt voidaan luokitella kolmeen eri ryhmään. (Reynolds & Beatty 1999.) 

Gwinnerin ym. (1998) mukaan tärkein on asiakkaan luottamus palvelun 

taijoajaan, joka vähentää riskin ja epävarmuuden tunnetta. Asiakkaat kokevat 

myös tärkeänä vuorovaikutussuhteen mahdollistamat sosiaaliset hyödyt, kuten 

asiakkaan tunnistaminen, tuttavuus palvelun tuottajan kanssa sekä ystävyyden 

kehittyminen. Kolmantena hyötynä, jonka asiakkaat kokevat saavansa 

vuorovaikutussuhteesta, on erikoiskohtelun saaminen. Toisaalta erikoiskohtelun 

saaminen edellyttää pitkäaikaisempaa asiakkuutta, jossa palvelun tuottaja tuntee 

hyvin asiakkaan. Asiakassuhteen toiminnalliset hyödyt voivat liittyä esimerkiksi 

ajan säästämiseen, vaivattomuuteen tai neuvojen antamiseen. (Reynolds & 

Beatty 1999.)

4.2.2 Kommunikaation merkitys vuorovaikutuskohtaamisessa

Asiakkaan ja palvelun tuottajan vuorovaikutussuhteessa kommunikaatiolla on 

ratkaiseva merkitys vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta. Erityisesti 

asiakkaan kuunteleminen, verbaalinen viestintä sekä sanaton viestintä ovat 

tärkeitä tekijöitä vuorovaikutuskohtaamisen onnistumisessa.

Brennan (1985, 255) kuvaa kuuntelemisen ja kommunikoinnin merkitystä 

vuorovaikutustilanteessa ja niiden vaikutusta palvelun tuottajan tuottavuuteen. 

Asiakkaan ja lääkärin välisessä suhteessa molemmin puoleinen kuunteleminen 

korostuu palvelutapahtuman onnistumisen kannalta. Brennanin mukaan pelkkä 

asiakkaan kuunteleminen ei kuitenkaan riitä. Kommunikaatioon sisältyy 

asiakkaaseen kohdistuva tietoinen keskittyminen, visuaalinen kommunikointi ja 

todellisen kiinnostuksen esittäminen.
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Kuvio 3. Kuuntelemisen merkitys

Tietoina! keskittyminen Todellisen kiirros- 
tiicsen ilmaiseminen

Lopputubksma myynnin 
kasvu

Lisätään positiivinen 
visuaalinen kieK

Lähde: Brennan 1985, 285

Verbaalisella viestinnällä on myös merkittävä rooli vuorovaikutuksen 

onnistumisen kannalta. Aina, kun yrityksen työntekijä ja asiakas ovat keskenään 

vuorovaikutuksessa, heidän välillään esiintyy kahdenkeskistä viestintää. 

Työntekijällä on tällöin mahdollisuus tehokkaasti vaikuttaa asiakkaaseen ja 

palveluprosessin lopputulokseen. Lisäksi verbaalisen kommunikaation avulla 

palvelun tuottaja pystyy herättämään asiakkaan luottamuksen palvelua kohtaan. 

(Niittamo 2002.) Lääkärin ja kuluttajan kohdatessa verbaalisella viestinnällä on 

suuri merkitys. Esimerkiksi sillä, miten asiakas kuvailee olotilaansa ja mitä 

kysymyksiä lääkäri esittää kuluttajalle, on suoranainen vaikutus palvelun 

lopputuleman kannalta.

Sanattomalla viestinnällä on myös oma roolinsa vuorovaikutuksen 

onnistumisessa. Sanatonta viestintää ovat esimerkiksi eleet, ilmeet ja katseet 

(Joutsenvirta 1999, 26). Myös vaatetus on osa sanatonta viestintää, jonka avulla 

palvelun tuottaja antaa oman kuvan persoonallisuudestaan. 

Vuorovaikutustilanteessa palvelun tuottajan tulisi pyrkiä tekemään 

johtopäätöksiä asiakkaan tarpeista ja motivaatiosta tarkkaillessaan sekä omaa että 

asiakkaan sanatonta viestintää. Sanattoman viestinnän merkitystä on kuitenkin 

erittäin vaikea mitata, sillä jokainen vuorovaikutuskohtaaminen on erilainen.
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Sanattoman viestinnän merkitystä vuorovaikutustilanteessa voidaan tarkkailla 

asiakkaan lähestymisen, vetovoiman, luotettavuuden ja vastaanottavaisuuden 

avulla. Sanatonta viestintää kontrolloidaan vähemmän kuin sanallista. 

Sanattomalla viestinnällä onkin merkitystä erityisesti ensivaikutelmaa luodessa. 

Viestillä ilmaistaan asiakkaan ja palvelun tuottajan tunnetta yhteiseen 

vuorovaikutukseen. Äänenpainolla palvelun tuottaja voi korostaa 

ystävällisyyttään, uskottavuuttaan, kyvykkyyttään, ammattitaitoaan sekä 

kiinnostusta asiakasta kohtaan. Sen sijaan silmien katseella ja sosiaalisella 

olemuksella palvelun tuottaja pystyy lisäämään uskottavuutta, ystävällisyyttä ja 

viehättävyyttä palvelukohtaamisessa. (Leigh & Summer 2002.) Kuluttajan ja 

lääkärin palvelukohtaamisessa myös sanattomalla viestinnällä saattaa olla 

ratkaiseva tekijä palvelun lopputuleman kannalta. Esimerkiksi silloin, kun potilas 

ei pysty, osaa tai halua kuvailla kaikkia oireitaan, niin sanattomalla viestinnällä 

mm. eleillä tai katseilla voi olla suuri merkitys palvelun lopputuleman kannalta.

4.3 Palvelukohtaamisessa syntyvät roolit

Roolit ovat sosiaalisten vihjeiden yhdistelmiä, jotka opastavat ja johtavat 

käyttäytymistä tietyissä tilanteissa. Aivan, kuten näyttelijöillä on omat roolinsa 

näytelmässä, niin palvelutuottamisen aikana syntyvät myös omat roolinsa 

palvelun tuottajan ja käyttäjän välille. Roolien tehokkaan suorittamisen kannalta 

käsikiijoituksella on suuri merkitys. Käsikiijoituksella tarkoitetaan asiakkaiden 

odotusten mukaista loogista tapahtumien virtaa, johon asiakkaat itse osallistuvat 

tai jota he havainnoivat. Palvelun käsikiijoitus sisältää monia toisiaan seuraavia 

toimintoja, jotka ovat yhteydessä palvelun tuottajaan ja objekteihin, jotka 

määrittelevät sen, mitä asiakkaat odottavat. Toiset palvelut ovat tarkemmin ja 

enemmän valmiiksi määriteltyjä kuin toiset. (Zeithaml & Bitner 2003, 46—47.) 

Esimerkiksi Ryan Airin massalennot ovat tarkemmin etukäteen käsikirjoitettuja 

tapahtumia kuin räätälöity häämatka Thaimaassa. Sen sijaan lääkärin 

vastaanoton osalta käsikiijoitus useimmiten etenee seuraavasti: henkilö tuntee 

itsensä sairaaksi ja vaaraa ajan lääkäriltään, jonka jälkeen henkilö tapaa lääkärin, 

joka suorittaa asianmukaisen tutkimuksen. Tarpeen vaatiessa lääkäri määrää 

kokeita ja kertoo asiakkaalle olevansa yhteydessä kokeiden tuloksista. Usein 

tulokset paljastavat sairauden, jonka hoitoon tarvitaan lääkekuuria. Joissakin
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tapauksissa kokeet antavat viitettä jostakin vakavammasta ongelmasta, jonka 

selvittämiseen tarvitaan jatkotoimenpiteitä. (Campbell 2003.)

4.3.1 Palvelun tuottajan osallistuminen ja rooli palvelukohtaamisessa

Palvelun tuottajan rooli ja osallistuminen palvelutapahtumaan vaihtelee palvelun 

luonteen mukaan. Yleisesti palvelun tuottajan rooli on kuitenkin asiakkaan 

ongelman ratkaiseminen. Palvelun tuottajien täytyy esittää heidän roolejaan 

asiakkaan odotusten mukaisesti. Palvelun onnistuminen riippuu osaksi siitä, 

kuinka hyvin palvelun tuottaja toimii roolissaan ja kuinka hyvin muut 

roolilavastukset, kuten palveluhenkilöstö ja muut asiakkaat, suorittavat heidän 

roolejansa. (Zeithaml & Bitner 2003, 49.) Esimerkiksi lääkärin rooli on tutkia 

asiakasta ja tehdä oleellisia havaintoja tutkimusten perusteella. Vastaanoton 

yhteydessä asiakas myös odottaa, että lääkäri ratkaisee asiantuntevasti hänen 

ongelmansa sekä toimii luottamuksellisesti. Myös palvelun tuottajan ikä, 

sukupuoli ja muut demograafiset tekijät vaikuttavat palvelutilanteeseen (Ylikoski 
1999, 307).

Palvelun tuottajan osallistumista palvelutapahtumaan voidaan kuvailla palvelun 

tuottajan asettamina myötävaikutuksina ja panoksina, jotka mahdollistavat 

palvelun tuottamisen sekä jakeluprosessin (Jaakkola 2006). Palvelun tuottajan 

panokset tarjoavat palvelukohtaamiselle tarvittavia raaka-aineita (Gummersson 

1978). Palvelun kannalta palvelun tuottajan panokset voivat olla monenlaisia 

palvelun luonteesta riippuen (Jaakkola 2006). Seuraavassa kuviossa kuvataan 

lääkärin asettamia panoksia palvelukohtaamiseen ja niiden vaikutusta 

palveluprosessiin sekä lopputulemiin.
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Kuvio 4. Lääkärin asettamien panoksien vaikutus palveluprosessiin ja 

lopputulem

panokset

palveluprosessi

tulemat

ongelman määrittelyjä 
tavotteiden asettaminen

ratkaisu potilaan ongelmaan 
esim suositukset, neuvot, 
lääkemääräykset

1. ammatilliset voimavarat 
esim. tietotaito, 
diagnosointikyky
2. yrityksen voimavarat 
esim röntgenkoneet, 
tietojäijestelmät, 
laboratoriopalvelut

Lähde: mukaillen Jaakkola 2006

4.3.2 Asiakkaan osallistuminen ja rooli palvelukohtaamisessa

Asiakkaan osallistuminen palveluun vaihtelee palvelun luonteen mukaan. Eräissä 

tapauksissa vaaditaan vain asiakkaan fyysinen läsnäolo, jolloin palvelun tuottaja 

tekee kaikki tarvittavat toimenpiteet. Tällainen tilanne on esimerkiksi konsertissa 

käynti. Toisissa tapauksissa kuluttajan panoksia tarvitaan, jotta palvelu voidaan 

tuottaa. Panokset voivat sisältää esimerkiksi informaation vaihtoa. Tällaisesta 

asiakkaan osallistumisen tasosta hyvä esimerkki on kampaamopalvelut. Joissakin 

tilanteissa asiakkaat voivat sen sijaan luoda palvelua yhdessä palvelun tuottajan 

kanssa. Tällaisissa palveluissa asiakkaalla on oleellinen rooli tuotannon kannalta, 

joka vaikuttaa palvelun lopputulokseen. Jos asiakas ei tee mitään, palvelun 

tuottaja ei voi tehokkaasti tuottaa palvelua. Tästä hyvänä esimerkkinä on mm. 

kouluttautuminen. (Bitnerym. 1996.)
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Kuten palvelun tuottajan, niin myös asiakkaan osallistumista

palvelukohtaamiseen voidaan havainnoida myötävaikutuksina ja panoksina 

(Jaakkola 2006). Myös asiakkaan panokset tarjoavat palvelukohtaamiselle 

tarvittavia raaka-aineita ja palvelun kannalta asiakkaan panokset voivat olla 

monenlaisia palvelun luonteesta riippuen (Jaakkola 2006; Gummersson 1978). 

Rodien ja Kleinen (2000, 75-86) mukaan asiakkaan osallistuminen

palveluprosessiin voi sisältää a) henkisiä panoksia, kuten informaatiota ja 

kognitiivisia panoksia, b) fyysisiä panoksia, joita ovat esimerkiksi aineelliset ja 

fyysiset panokset, ja c) tunteellisia panoksia, kuten käyttäytyminen kärsivällisesti 

epämiellyttävässä palvelutilanteessa.

Terveydenhoidossa asiakkailla on monenlaisia panoksia. Seuraavassa kuviossa 

havainnollistetaan asiakkaan panoksien, palveluprosessin ja tulemien suhdetta 

terveydenhoidon palveluiden ollessa kyseessä.

Kuvio 5. Asiakkaan panoksien, palveluprosessin ja tulemien suhde

panokset

palveluprosessi

tulemat tuloksena implementoitu 
ratkaisu ongelmaan

ongelman analysointi ja 
tutkimus

1. voimavarat, tieto, keho, 
nielijä aika
2. toiminnot, vaivannäkö, 
uurastus
3. tunteet ja vuorovaikutus

Lähde: mukaillen Jaakkola 2006
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Myös henkilön sairaudella on merkitystä asiakkaan panoksien kannalta. 

Jaakkolan (2006) tutkimuksen mukaan osteoporoosia sairastavat ihmiset ovat 

alusta asti motivoituneita myötävaikuttamaan palveluprosessin etenemiseen. 

Lisäksi monet osteoporoosipotilaat etsivät tietoa sairaudesta ja hoitomuodoista 

internetin tai kirjallisuuden avulla ennen kuin tapaavat lääkärin. Sen sijaan 

skitsofreniaa sairastavat potilaat saattavat olla haluttomia edistämään prosessin 

kulkua. Seuraavassa kuviossa havainnollistetaan juuri näiden kahden eri 

sairauden merkitystä asiakkaan asettamien panoksien kannalta.

Kuvio 6. Asiakkaan osallistuminen palvelukohtaamiseen kahdessa eri 

tapauksessa

Ennen palvelukohtaamista Palvelukohtaamisen aikana

a) kun kyseessä on skitsofrenia: a) kun kyseessä on skitsofrenia:

- tiedon hankinta potilaan - tiedon vaatiminen potilaan
perheen puolesta perheen puolesta

- vastenmielisyys ongelman ja - lääketieteellinen tila korostuu
tavoitteiden muodostamista 
kohtaan

b) kun kyseessä on osteoporoosi:
b) kun kyseessä on osteoporoosi:

- ongelman ja tavoitteiden
- tiedon etsiminen tunnistaminen

lääketieteellisestä tilasta - tiedolla varustautuminen
- ystävien ja perheen 

mielipiteet
- suosituksien pyytäminen

- tiedon vaatiminen

Lähde: Jaakkola 2006
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Osallistumisasteen mukaan asiakas voi suorittaa erilaisia rooleja 

palvelukohtaamisessa. Bitner ym. (1996) ovat identifioineet kolme erilaista 

asiakkaan roolia ymmärtääkseen asiakkaan osallistumista pal velukohtaami seen : 

asiakas tuotannollisena voimavarana, asiakas laadun, tyytyväisyyden ja arvon 

myötävaikuttajana sekä asiakas palveluorganisaation kilpailijana. Nämä 

asiakkaan roolit eivät ole toisiaan poissulkevia, mikä tarkoittaa sitä, että asiakas 

voi samaan aikaan omata useampia rooleja.

Ensimmäisessä roolissa asiakas nähdään osana palvelun tuottamisprosessia. 

Asiakkaat tuovat palveluun panoksia yhtä lailla kuin työntekijätkin, jotka 

vaikuttavat organisaation tuottavuuteen ja laadukkaaseen lopputulokseen. (Bitner 

ym. 1996.) Asiakkaan rooli palvelukohtaamisessa voi vaihdella varsinaisesta 

suorittamisesta informaation antamiseen (Kelley ym. 1990). Terveydenhoidon 

palvelukohtaamisissa asiakkaan rooli on kuvailla omaa sairauttaan riittävästi ja 

osallistua aktiivisesti palvelun tuottamiseen. Asiakkaan on myös esitettävä oma 

roolinsa hyvin. Jos asiakkaat ovat hyvin perillä omista rooleistaan, ja jos he 

tekevät yhteistyötä palvelun tuottajan kanssa seuraten käsikirjoitusta, palvelun 

tuottaminen mitä todennäköisimmin onnistuu. (Zeithaml & Bitner 2003, 46.) 

Esimerkiksi potilas voi myötävaikuttaa sairauden diagnoosiin antamalla lääkärin 

kyselemiä tietoja itsestään. Jos tiedot ovat tarkkoja, niin lääkäri pystyy 

tehokkaammin ja tarkemmin tekemään diagnoosinsa potilaan tilasta. Kuitenkin 

informaation laadulla voi olla vaikutusta lopputuleman laatuun. (Bitner ym. 

1996.)

Toisessa roolissa asiakas vaikuttaa itse tyytyväisyytensä sekä palvelun laadun 

tasoon huolehtimalla siitä, että hänen tarpeensa tulevat varmasti täytettyä. 

Tämänkaltainen asiakkaan tehokas osallistuminen lisää todennäköisyyttä siitä, 

että tarpeet täytetään ja hyödyt, joita asiakas etsii, todella saavutetaan. (Bitner 

ym. 1996.) Tästä hyvä esimerkki on terveydenhoidon palvelukohtaamiset, joissa 

palvelun lopputulos on todella riippuvaista asiakkaan osallistumisen tasosta 

(Bateson 1985; Dabholkar 1996). Terveydenhoitoon liittyvissä 

palvelukohtaamisissa asiakkaan rooli on yleisesti ollut hyvin passiivista. Tämä 

rooli on kuitenkin muuttumassa, koska kuluttajat ottavat yhä aktiivisemman 

roolin heidän terveyteensä liittyvissä asioissa. Tämän seurauksena erityisesti
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kahdelle dimensiolle täytyy tulevaisuuden palveluyrityksissä antaa enemmän 

painoarvoa. Näillä kahdella dimensiolla tarkoitetaan asiakkaan kontrolloinnin 

mahdollisuutta sekä asiakkaan kokeman oikeudenmukaisuuden tunnetta 

palvelukohtaamisissa. (Namasivayam & Hinkin 2003.) Asiakkaalla on selvä 

rooli oman tyytyväisyytensä ja lopullisen palvelun laadun kannalta. Asiakkaan 

tunteella siitä, että hän voi kontrolloida palvelukohtaamista, on positiivinen 

vaikutus asiakkaan ja työntekijän väliseen vuorovaikutusprosessiin. Jos asiakas 

kokee kontrolloinnin puutetta palvelukohtaamisissa, se voi johtaa moniin 

negatiivisiin lopputuloksiin. Esimerkiksi, kun potilaalla on järkevässä suhteessa 

kontrollia hoitonsa suhteen, hän on tyytyväisempi kuin tilanteessa, jossa lääkäri 

kontrolloi kokonaisvaltaisesti hoitoprosessia. Kuluttajan kontrolli 

palvelukohtaamisissa ilmenee kahdesta ulottuvuudesta: kuluttaja on kykenevä 

valitsemaan halutun palvelutuotteen osat ja kuluttaja uskoo kykenevänsä 

vaikuttamaan palvelun tuottajan käyttäytymiseen saavuttaakseen haluttuja 

tavoitteitaan. Kuluttajan kontrolloinnin roolia palvelukohtaamisissa tulisikin 

kasvattaa, jotta asiakkaat olisivat tyytyväisempiä, käyttäisivät palvelua uudelleen 

ja suosittelisivat sitä muille. (Namasivayam & Hinkin 2003.)

Myös sillä, että asiakas kokee saavansa oikeudenmukaista kohtelua, on 

myönteinen vaikutus palvelukohtaamisen kannalta. Tutkimusten perusteella on 

identifioitu neljä avaintekijää, joita palvelun tuottajan tulisi erityisesti vaalia ja 

jotka saattavat myötävaikuttaa asiakkaan havaintoihin oikeudenmukaisesta 

kohtelusta. Nämä neljä elementtiä ovat tieto-taito, jatkuvuus, puolueettomuus ja 

huomaavaisuus. Myös lääkärin roolia tulisi kehittää kohti kuvatunlaisia 

ominaisuuksia, jotta asiakastyytyväisyys palvelukohtaamisissa ja 

todennäköisyys, että asiakas ostaa tai käyttää palvelua uudelleen, kasvaisivat. 

(Namasivayam & Hinkin 2003.)

Viimein kolmantena roolina asiakas nähdään potentiaalisena kilpailijana. 

Monissa tapauksissa asiakkaalla on mahdollisuus ostaa palvelu tai sitten tuottaa 

se itse kokonaan tai osittain. (Bitner ym. 1996.) Päätös siitä, tuottaako itse 

palvelu vai antaako jonkun toisen tuottaa se, on yleinen päätös kuluttajien 

keskuudessa (Lusch ym. 1992). Esimerkiksi pitseriat voivat kokea asiakkaat 

omiksi kilpailijoikseen. Asiakas saattaa punnita lauantai-iltana valmistaako itse
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pitsan vai tilaako sen pitseriasta. Terveydenhoidon piirissä asiakas harvoin 

nähdään potentiaalisena kilpailijana, sillä häneltä puuttuu diagnostiset taidot sekä 

esimerkiksi oikeus kirjoittaa reseptejä.

4.4 Kuluttajan lisääntynyt informaatio osana palvelukohtaamisprosessia

Kuluttajien lisääntynyt tiedon taso asettaa uusia haasteita ja kehittämistarpeita 

palvelukohtaamiselle. Palvelukohtaaminen tulee nähdä kuluttajan näkökulmasta 

rinnakkaisena vuorovaikutuksen prosessina. Tämä uudenlainen 

palvelukohtaaminen sisältää tiedon etsimistä ja vaihtamista internetin avulla, ja 

muokkaa ensisijaista kasvokkain kohtaamista, jossa kuluttajalla on suurempi ja 

aktiivisempi rooli. Erittäin tärkeäksi muodostuu, että kuluttaja nähdään osa- 

aikaisen työntekijän roolissa ja tämän toteuttamiselle annetaan tarpeeksi tilaa. 

(Laing ym. 2003.) Sopeutuminen uudenlaiseen palvelukohtaamiseen vaatii siis 

asiantuntijan aseman perusteellisia muutoksia palvelukohtaamisissa. Tämä taas 

vaatii muutoksia vallitsevassa asiantuntijakulttuurissa. Näihin muutoksiin 

voidaan päästä mm. kouluttamalla lääkäreitä kohti asiakaskeskeisimpiä 

lähestymistapoja. Palvelun tarjoajien johdollinen haaste kumuloituukin juuri 

kuluttajien aktiivisen roolin mahdollistamiseen ja uusien strategioiden 

kehittämiseen. (Laing ym. 2004.)

Terveydenhoidon pelikenttä on murroksessa ja terveydenhoitoon liittyvän 

informaation kasvanut saatavuus internetissä palvelun käyttäjien keskuudessa 

asettaa perusteellisia haasteita terveydenhoidon palveluiden jakelulle kahdella 

tasolla. Strategisella tasolla odotusten ja kysynnän johtamiselle muodostuu 

uudenlaisia haasteita, kun taas toiminnallisella tasolla uudet haasteet liittyvät 

henkilökohtaisen palvelukohtaamisen johtamiseen. Strategisella tasolla tämä 

haaste tulee ilmi palvelun käyttäjien kasvavana voimavarana muodostaa 

ryhmäpaineita ja terveydenhuollon järjestelmien lisääntyneenä läpinäkyvyytenä. 
(Laing ym. 2004.)

Kuitenkin lisääntynyt informaatio kuluttajien keskuudessa asettaa suurimmat 

haasteet toiminnalliselle tasolle potilaan ja lääkärin välisiin palvelukohtaamisiin. 

Palvelun käyttäjien kyky saada informaatiota, jota voidaan vertailla lääkärin
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antamiin tietoihin palvelukohtaamisissa, luo perusteellisia muutoksia 

pal vei ukohtaami sen muotoon ja dynamiikkaan. Palvelukohtaamisen suurin 

muutos perustuukin muutoksiin kuluttajan käyttäytymisessä. Kuluttajat tulevat 

olemaan aktiivisia itsepalvelun käyttäjiä etsiessään uutta terveyteen liittyvää 

tietoa, joka on riippumatonta palvelun taijoajasta. Toisaalta taas lääkärin rooli 

tulee muuttumaan aktiivisen neuvonantajan roolista passiivisemmaksi arvioijaksi 

ja kuuntelijaksi. Erityisesti lääkärin johtava rooli terveystiedon antajana 

ensikohtaamisissa tulee muuttumaan. Uudessa roolissa lääkäri on pikemminkin 

moninaisten informaation lähteiden tulkitsija ja arvioija. Nämä rinnakkaiset 

vuorovaikutukset vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen ensimmäisessä 

palvelukohtaamisessa ja heidän arvioonsa siitä, minkälaista palvelua he saavat. 

(Laing ym. 2004.)

Vaikka potilaalta käytännössä puuttuukin lääketieteellinen koulutus ja 

osaaminen, niin he saavuttavat lääkäriin nähden etumatkaa etsiessään tietoa vain 

yhdestä vallitsevasta sairaudesta. Lääkärin sen sijaan täytyy jatkuvasti päivittää 

tietoja monista eri sairauksista, hoitomuodoista, lääkkeistä jne. Tämä 
koulutuksellinen epäsymmetria selittää lääkärin ja potilaan muuttuvaa suhdetta ja 

todennäköisesti kehittyy edelleen uusien lääkkeiden ja hoitomuotojen tullessa 

markkinoille. (Laing ym. 2004.)

4.5 Teoriaosan yhteenveto ja viitekehys

Viitekehys kuvio etenee kuluttajien tiedon etsimisestä ennen palvelukohtaamista, 

tiedon hyväksikäyttöön palvelukohtaamisen aikana sekä palvelukohtaamisen 

jälkeisiin lopputulemiin. Lisääntynyt tiedon taso puolestaan vaikuttaa kuluttajan 

käyttäytymiseen monella tapaa ja erityisesti kuluttajan odotukset 

palvelukohtaamista kohtaan ovat tässä uudessa tilanteessa kasvaneet. Tiedon 

etsimismotivaation taustalla vaikuttavat mm. kuluttajan terveydentila, arvot ja 

asenteet. Kuluttajia voidaan myös segmentoida ja ryhmitellä tiedon etsimisen 

suhteen. Palvelukohtaamisen aikana kuluttajat ottavat aktiivisemman roolin 

terveyteen liittyvissä asioissa ja tuovat esille etukäteen hankkimiaan tietojaan. 

Tämä vaikuttaa myös lääkärin asettamiin myötävaikutuksiin ja panoksiin. 

Vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta tärkeimmäksi tekijäksi muodostuu
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luottamuksellisen suhteen syntyminen lääkärin ja kuluttajan välille. 

Luottamuksen syntymisen taustalla vaikuttavat sen sijaan molemmin puoleinen 

kommunikaatio: kuuntelu, sanallinen ja sanaton viestintä. Vuorovaikutuksen 

onnistuminen sekä kuluttajien että lääkäreiden asettamat myötävaikutukset ja 

panokset (roolit) vaikuttavat palvelun lopputulemiin ja siten edelleen sekä 

palvelun käyttäjien että palvelun tarjoajien tyytyväisyyden tasoon.

Tiedon luotettavuuden suhteen arviointia tapahtuu kuluttajien osalta lähinnä 

ennen palvelukohtaamista sekä palvelukohtaamisen aikana. Lääkärit pääsevät 

yleisesti arvioimaan kuluttajien tietoja vasta palvelukohtaamisen aikana sekä sen 

jälkeen.

Kuvio 7 esittää kiteytetyn version tutkielman teoriaosan sisällöstä.
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5 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

5.1 Empiirisen tutkimuksen tavoitteet

Tutkielmani empiirisessä osassa on tavoitteena selvittää, miten internetin kautta 

saatu informaatio vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen sekä kuluttajan ja 

lääkärin väliseen palvelukohtaamisprosessiin. Tutkielmassani keskityn vain 

kuluttajiin, jotka etsivät ennen palvelukohtaamista tietoa internetin avulla sekä 

lääkäreihin, joilla on kokemusta kuluttajien lisääntyneestä terveystiedon tasosta. 

Tutkimuksen kohteena ovat sellaiset kuluttajat, jotka hakeutuvat lääkäriin 

ensimmäistä kertaa sairauden takia, jolloin heille ei ole tehty aikaisemmin 

diagnoosia kyseisestä sairaudesta. Tutkielman empiirisessä osassa tarkkaillaan 

vain kuluttajien selviä sairauden syitä hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Lisääntyneen informaation vaikutusta kuluttajien käyttäytymiseen tutkitaan 

kuluttajien odotuksien ja kokemuksien kautta. Lisäksi selvitetään kuluttajien 

motivaatiota etsiä terveyteen liittyvää tietoa internetin välityksellä. Kuluttajien 

käyttäytymisen perusteella muodostetaan myös erilaisia käyttäjäsegmenttejä. 

Palvelukohtaamista tutkitaan vuorovaikutuksen näkökulmasta ja selvitetään 

mm., minkälaisia rooleja potilaalla ja lääkärillä on palvelukohtaamistilanteessa. 

Empiirisen tutkimuksen toteutan sekä kuluttajan että lääkärin näkökulmasta. 

Tämän tutkielman empiirisen osan tutkimusongelmat voidaan esittää seuraavien 
kysymysten muodossa:

Kuluttaja -näkökulma:

1. Kuinka usein kuluttajat käyttävät internetiä terveystiedon etsimiseen ja mitä 

hakukanavia he hyödyntävät?

2. Kuinka luotettavana internetin taijoama terveystieto nähdään?

3. Miten internetin kautta hankittu terveystieto vaikuttaa kuluttajan 

käyttäytymiseen?
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4. Miten internetin kautta hankittu terveystieto vaikuttaa palvelukohtaamiseen?

5. Ovatko kuluttajan ja lääkärin roolit muuttuneet lisääntyneen informaation 

myötä?

Lääkäri -näkökulma:

1. Onko ollut havaittavissa, että vastaanotolle tulevat potilaat olisivat 

hankkineet etukäteen tietoa mahdollisesta sairaudestaan?

2. Miten potilaiden kasvanut tiedon taso ilmenee vastaanottotilanteessa?

3. Millaisena lääkärit näkevät internetin roolin terveystiedon kasvattajana?

4. Muuttaako potilaiden lisääntynyt terveystieto lääkärin ja potilaan rooleja? 

Miten?

5.2 Tutkimusotteen ja tiedon keruumuodon valinta

Tieteellisessä tutkimuksessa käytettävien menetelmien valinta riippuu 

tutkimuksen tavoitteista ja tutkimusongelman asettamista vaatimuksista 

(Uusitalo 1991, 22). Tutkimuksen tavoitteena voi olla joko ongelman 

tunnistaminen tai ongelman selvittäminen (Malhotra & Birks 2003, 7-8). 

Tutkimusote voi olla joko kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen. Kvantitatiivisella 

tutkimuksella saadaan yleensä kartoitettua tutkittavan asian tilanne, mutta ei sen 

syitä. Kvalitatiivisella tutkimuksella sen sijaan pyritään löytämään selittävät 

tekijät ongelmatilanteisiin ja ymmärtämään tutkittava ilmiö. (Rope 1992, 12-14.) 

Tutkielmassani olen hyödyntänyt kvalitatiivista tutkimusotetta, koska kyseinen 

tutkimusote koettiin paremmaksi lähestymistavaksi seuraavin perustein.

Ollikainen (1985, 42) toteaa, että tutkimusotteena kvalitatiivinen tutkimus on 

ennen kaikkea ymmärtävä. Sen avulla pyritään ymmärtämään kuluttajan 

käyttäytymistä ja sen syitä. Laadullisella tutkimuksella voidaan selvittää, mitä 

kuluttajat ajattelevat tuotteista, palveluista ja mainoksista, jolloin analyysin 

kohteena ovat käyttäytymistä määrittelevät tekijät: tavat, uskomukset, asenteet, 

odotukset ja tunteet. Kvalitatiivisella tutkimusotteella pyritään tuottamaan 

tutkittavasta ongelma-alueesta mahdollisimman laaja-alainen ja monipuolinen 

näkemys ja kattamaan tarkoin kuluttajien ajatus- ja toimintamallit.
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Kvalitatiivinen tutkimus myös pureutuu tarkemmin henkilökohtaisten 

kokemuksien, tunteiden ja mielipiteiden taustoihin. (Denzin & Lincoln 2000, 

10.)

Tutkielman empiirisen osan tavoitteena on selvittää ja ymmärtää internetin 

kautta hankitun terveystiedon vaikutusta kuluttajan käyttäytymiseen sekä 

vaikutusta kuluttajan ja lääkärin väliseen palvelukohtaamiseen. Koska 

tutkielmassa pyritään ymmärtämään kuluttajan käyttäytymistä sekä tuottamaan 

tutkittavasta ongelma-alueesta mahdollisimman monipuolinen näkemys, sopii 

kvalitatiivinen tutkimusote kvantitatiivista tutkimusotetta, joka lähinnä pyrkii 

yleistettävyyteen ja ennustettavuuteen, paremmin tutkielmani tutkimusotteeksi. 

Kvalitatiivista tutkimusotetta voidaan perustella myös sillä, että kuluttajan 

lääkärissä käynti sekä kuluttajan ja lääkärin välinen suhde ovat erittäin 

henkilökohtaisia asioita.

Aineiston keräämistavat voidaan karkeasti jakaa myös kahteen perustapaan: 

kysymiseen ja havainnointiin. Ensimmäisen keskeisenä tavoitteena on selvittää, 

mitä ihmiset ajattelevat. Jälkimmäinen painottaa ajattelun sijasta lähinnä sitä, 

miten ihmiset toimivat. (Seppälä 1995, 46.) Tässä tutkielmassa tavoitteena on 

selvittää sitä, mitä kuluttajat ja lääkärit ajattelevat internetin kautta saadusta 

lisätiedosta ja sen vaikutuksista kuluttajan käyttäytymiseen sekä kuluttajan ja 

lääkärin väliseen palvelukohtaamiseen. Kysymiseen perustuvan 

tiedonkeruutavan keskeisin muoto on haastattelu.

Tutkielman empiirinen tiedonkeruu ja kenttätyö toteutettiin teemahaastattelulla 

eli puolistrukturoi dulla haastattelulla. Teemahaastattelussa on kyse 

haastattelusta, jossa kysyjän ja vastaajan roolit ovat selvät. Tavoitteena on 

vastaajan yksilöllisten kokemusten ja motivaation kokonaisvaltainen 

selvittäminen. Valintaa voidaan perustella muun muussa sillä, että Hirsjärven ja 

Hurmeen (2000, 55-64) mukaan teemahaastatteluita suositellaan käytettäväksi 

erityisesti silloin, kun tutkimuksen kohteena ovat emotionaaliset ja arat asiat ja 

kun halutaan selvittää heikosti tiedostettuja asioita tai kun tutkitaan ilmiötä, 

joista haastateltavat eivät ole tottuneet keskustelemaan päivittäin. Lääkärissä 

käynti on hyvin henkilökohtainen ja arka asia, josta ei välttämättä keskustella
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mielellään muiden ihmisten kanssa. Lisäksi kuluttajat todennäköisesti tiedostavat 

heikosti lisääntyneen informaation vaikutusta heidän käyttäytymiseensä. 

Kuluttajien lisääntyneen informaation vaikutus palvelukohtaamiseen voi olla 

myös hyvin epäselvää ja häilyvää. Erityisesti uusien roolien muodostuminen 

kuluttajan ja lääkärin välisessä vuorovaikutusprosessissa voi olla epäselvä ja 

sellainen asia, josta kummatkaan eivät ole tottuneet keskustelemaan päivittäin.

Teemahaastattelu sopi tutkimukseen myös luonteensa ansiosta, sillä tarkkoja 

rajauksia haastattelukysymyksiin ei tarvinnut tehdä, vaan haastattelurungoksi 

laadittiin teema-alueluettelo. Teema-alueet operationaalistettiin itse 

haastattelutilanteessa kysymyksillä, sillä teemahaastattelun luonteeseen kuuluu, 

että myös tutkittava eikä vain tutkija toimii rationaalistajana, toisin sanoen 

haastattelu on kaksisuuntainen vuorovaikutustapahtuma (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 55-64).

Avoin haastattelu ei tullut kysymykseen, sillä haluttujen tietojen saaminen olisi 

ollut vaikeaa. Haastateltujen olisi saattanut olla vaikeata vastata selkeästi ja 

ymmärrettävästi erittäin henkilökohtaisiin asioihin. Toisaalta tarkkaan 

strukturoiduilla kysymyksillä olisi saattanut olla tutkimuksen laatua vähentävä 

vaikutus eikä siten olisi saavutettu yhtä selkeää tutkimustavoitetta. Tällöin myös 

täysin rajatuilla kysymyksillä olisi haastateltujen tiedostamattomien ja vieraiden 

ilmiöiden tutkiminen ollut lähes mahdotonta.

Teemahaastattelua puoltaa myös se, että haastattelijalla oli mahdollisuus esittää 

lisäkysymyksiä haastattelun aikana, jos esimerkiksi tarvittiin lisäselvennystä 

asioihin. Tämä taas vähensi väärintulkinnan todennäköisyyttä. Lisäksi 

haastatelluilla oli mahdollisuus kertoa teema-alueesta siinä jäijestyksessä, jossa 

he halusivat, jolloin haastateltu todennäköisesti puhui vapaammin ja 

avoimemmin kuin tarkasti annetussa jäijestyksessä.

5.3 Tutkimusaineiston kerääminen ja tutkimuksen kulku

Teemahaastattelut toteutettiin huhti-touko-kesäkuun 2007 aikana. Haastatteluissa 

käytetyt haastattelurungot muotoiltiin erikseen kuluttajille ja lääkäreille sopiviksi
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(liite 3 ja 4), jotka auttoivat haastattelun läpiviennissä. Haastattelurungot 

lähetettiin sähköpostitse tai annettiin henkilökohtaisesti haastatelluille etukäteen, 

jotta haastatellut saivat rauhassa etukäteen tutustua haastattelun teemoihin. 

Haastattelut etenivät yleensä yleisimmistä teemoista yksityiskohtaisempiin 

teemoihin sekä useimmiten jopa samassa järjestyksessä.

Teemahaastatteluja toteutettiin yhteensä 12, joista yhdeksän keskittyi 

terveydenhuollon asiakkaisiin ja kolme kohdentui terveydenhoidon tarjoajiin, 

YTHS: n lääkäreihin. Kuluttaj ahaastattelut kohdistuivat erityisesti kuluttajiin, 

jotka olivat motivoituneet etsimään lisätietoa terveyteensä liittyvistä asioista 

hyödyntämällä internetiä. Haastateltavien valinta kuluttajien suhteen toteutettiin 

lyhyellä kasvokkain tapahtuneella esihaastattelulla (liite 1 ), josta saatiin selville 

oliko kuluttajalla aikaisempaa kokemusta terveystiedon etsimisestä internetin 

avulla.

Kaikki yhdeksän kuluttajaa olivat opiskelijoita. Heidän ikänsä vaihteli 23-30 

ikävuoden välillä ja heistä kahdeksan oli naisia ja yksi mies (liite 5). Naisten 

suurta osuutta kuluttaj ahaastatteluiden keskuudessa voidaan selittää osaksi sillä, 

että naiset ovat kiinnostuneempia etsimään terveyteen liittyvää tietoa. 

Haastateltujen kuluttajien sekä YTHS: n, jonka asiakaskunta muodostuu nuorista 

opiskelijoista, valintaa voidaan perustella myös sillä, että Taylorin ym. (2005) 

tutkimuksen mukaan tyypillinen kuluttaja, joka käyttää internetiä terveystiedon 

etsimiseen on korkeasti koulutettu 18^19-vuotias nainen.

Sen sijaan lääkärihaastattelut keskittyivät lääkäreihin, joilla oli aikaisempaa 

kokemusta kuluttajien lisääntyneestä tiedon tasosta. Lääkäreiden valinnassa 

apuna toimi YTHS: n ylilääkäri, joka välitti kaikille YTHS: n lääkäreille 

sähköpostin (liite 2). Kaikilla sähköpostiin vastanneista lääkäreistä oli kokemusta 

kuluttajien lisääntyneestä tiedon tasosta, joten lääkäreiden valinnassa ei jouduttu 

suorittamaan karsintaa. Tutkielman ensisijaisena tavoitteena oli saavuttaa 

useampia lääkärihaastatteluita. Kuitenkin lääkäreiden kiireisen työnkuvan takia 

jouduttiin tyytymään kolmeen haastatteluun. Lääkärihaastatteluiden pientä 

määrää voidaan myös perustella sillä, että kvalitatiivisen tutkimuksen näyte on
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kooltaan pieni ja näyte voi koostua vain muutamasta tai joskus peräti ainoastaan 

yhdestä tutkittavasta tapauksesta. (Malhotra & Birks 2003, 132-134.)

Haastatteluajat vaihtelivat 45 minuutista 90 minuuttiin, ja yleisesti huomattiin, 

että aihe herätti jokaisessa haastateltavassa mielenkiintoa, jonka takia haastattelut 

kestivät oletettua pidempään. Haastattelut nauhoitettiin kokonaisuudessaan, millä 

varmistettiin kaiken haastatteluihin sisältyneen informaation tallentuminen. 

Hirsjärve ja Hurme (2000, 92) toteavat, että käyttämällä nauhoittamista 

tallennuskeinona saadaan kommunikaatiotapahtumasta säilytetyksi kaikki 

olennaiset seikat ja pystytään etenemään sujuvasti sekä ilman katkoja. 

Nauhoituksen ansiosta on myös myöhemmin mahdollista analysoida muissakin 

keskusteluissa esiin tulleita asioita. Lisäksi esimerkiksi muistin pettämisestä 

johtuvat virheet pystytään välttämään. (Grönroos 1982, 137-138.)

Haastattelunauhat purettiin muutaman päivän kuluessa kustakin

haastattelutilaisuudesta, jolloin haastattelut olivat vielä tuoreessa muistissa.

5.4 Empiirisen aineiston muokkaus ja käytetyt analysointimenetelmät

Laadullista aineistoa muokatessa on huomioitava, että laadullinen tutkimusote ei 

pidä ihmistä todellisuuden objektiivisena havainnoijana vaan merkityksien 

aktiivisena jäsentäjänä. Niin myös aineiston analyysissä asioita jäsennetään yli 

yksittäisten tapausten merkityskategorioihin ja kokonaisuuksiin. Lisäksi 

pyrkimyksenä on tietyssä määrin analysoida asioiden välisiä yhteyksiä, millaisia 

ovat asioiden väliset suhteet ja mitkä tekijät liittyvät toisiinsa? Analyysissä on 

usein suositeltavaa käyttää toisiaan tukevia ja täydentäviä analysointimenetelmiä 

yhden ainoan menetelmän sijasta. (Seppälä 1995, 45.) Tutkielmani empiirisen 

osan analysoinnissa on käytetty teemoitteluun perustuvaa analysointitapaa.

Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 136-137) mukaan laadullinen analyysi alkaa usein 

jo haastattelutilanteessa. Myös tässä tutkimuksessa haastattelija analysoi jossain 

määrin haastateltujen vastauksia jo haastatteluiden aikana. Haastatelluilla oli 

tällöin mahdollista vahvistaa tai hylätä esitetty tulkinta tai tiivistys. Näin 

toimittiin etenkin tapauksissa, joissa haastateltujen kommentit vaikuttivat
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epäselviltä tai tulkinnanvaraisilta. Haastateltujen taipumusta myöntyä 

passiivisesti haastattelijan tulkintoihin ei ollut havaittavissa.

Empiirisen aineiston varsinainen analyysi aloitettiin sanatarkasti litteroitujen 

haastatteluiden teemoittelulla. Aineiston teemoittelu tarkoittaa erilaisten 

aineistosta nousevien tutkimusongelmaa valottavien piirteiden tarkastelua. 

Teemoittelun avulla aineistosta voidaan poimia sen sisältämät keskeiset aiheet ja 

niihin voidaan palata helposti. Ne saattavat pohjautua haastatteluiden teemoihin 

ja odotettavaa onkin, että ainakin lähtökohtateemat nousevat esiin. Tämän lisäksi 

tulee tavallisesti esiin muita teemoja, jotka saattavat olla lähtöteemoja 

mielenkiintoisempia. Näin syntyviin teemoihin voivat luonnollisesti kuulua 

myös teemojen väliset yhteydet. Teemoittain jäljestetyistä vastauksista irrotetut 

sitaatit ovat usein mielenkiintoisia, mutta ne eivät kuitenkaan yksinään osoita 

kovin syvällistä analyysia ja johtopäätöksiä. Analysointitapana teemoittelu 

vaatiikin onnistuakseen teorian ja empirian vuorovaikutusta, joka 

tutkimustekstissä näkyy niiden lomittumisessa toisiinsa. Teemoittelu on sovelias 

tapa aineiston tutustumiseen ja sen tuloksia voidaan syventää pidemmälle 

menevällä analyysillä. (Eskola & Suoranta 1998, 175-182; Hirsjärvi & Hurme 

2000, 173.) Aineiston jäsentäminen teemoihin tapahtui tutkielman viitekehyksen 
perusteella.

5.5 Aineiston ja tutkimuksen laadun ja luotettavuuden arviointi

Aineiston luotettavuutta arvioitaessa tarkastellaan tutkimuksen reliabiliteettia ja 

validiteettia. Kun laadullisen tutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu, että 

määrälliselle tutkimukselle tyypillinen objektiivinen havainnoinnin käsite on 

unohdettava, ovat reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet laadullisen tutkimuksen 

kohdalla hieman ongelmallisia (Seppälä 1995, 35).

Reliabiliteetti kertoo tutkimuksessa käytetyn mittarin luotettavuuden eli sen, 

missä määrin mittarilla saataisiin yhteneväisiä tuloksia, mikäli tutkimusta 

toistettaisiin. Reliabiliteetti siis kertoo johtuvatko tutkimustulokset sattumasta 

vai eivät. (Malhotra & Birks 2003, 313.) Laadullista tutkimusta voidaan pitää 

reliaabelina, jos tutkittaessa samaa henkilöä saadaan kahdella tutkimuskerralla

52

L



sama tulos ja jos kaksi arvioitsijaa päätyy samaan tulokseen tai jos kahdella 

rinnakkaisella tutkimusmenetelmällä saadaan samanlainen tulos. Koska ihmisen 

käyttäytyminen ja tulkinnat riippuvat tilanteesta ja omista kokemuksista ja 

vaihtelevat ajan ja paikan mukaan, käytettävissä oleviin reliaabeliuden 

määrittämistapoihin tulee suhtautua tietyin varauksin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

186.)

Koska tutkimus toteutettiin luonnollisessa ympäristössä, niin kaikkia siihen 

vaikuttavia tekijöitä ei voitu kontrolloida. Jokainen haastattelu on ainutlaatuinen 

tapahtuma eikä sen toistaminen samanlaisena ole mahdollista, koska ihmiselle ja 

hänen mielipiteilleen on ominaista ajassa tapahtuva muutos. Tästä syystä 

laadullisen tutkimuksen tulosten toistaminen on erittäin vaikeaa, jopa 

mahdotonta. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 186.)

Analysoitaessa kvalitatiivista aineistoa reliaabelius koskee pikemminkin tutkijan 

toimintaa kuin haastateltavien vastauksia, toisin sanoen sitä, kuinka luotettavaa 

tutkijan analyysi materiaalista on. Reliaabelius linkittyy siihen, onko kaikki 

käytettävissä oleva aineisto otettu huomioon ja onko tiedot esimerkiksi litteroitu 

oikein. Samoin on tärkeää, että tulokset niin pitkälle kuin mahdollista, heijastavat 

haastateltavien ajatusmaailmaa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 189.) Reliabiliteetin 

kannalta tärkeitä ovat haastattelukysymyksien selkeyteen, tutkijan rooliin, 

monipuoliseen aineistoon ja peruskäsitteiden määrittelyyn liittyvät seikat (Miles 

& Hurberman 1994, 278). Tämän tutkimuksen reliaabeliutta silmällä pitäen 

tutkija pyrki olemaan neutraali itse haastattelutilanteessa, määrittelemään 

selkeästi keskeiset käsitteet sekä litteroimalla haastattelut sanatarkasti.

Malhotran ja Birksin (2003, 103) mukaan haastattelijan tekemiä virheitä voi 

esiintyä esimerkiksi haastattelijoiden valinnassa, kysymisessä (esimerkiksi 

syventävien kysymysten puute tai laatu) ja vastausten tai haastatteluiden 

tallentamisessa. Tämän tutkimuksen reliabiliteettia on pyritty parantamaan 

tutkimuksen perusteellisella suunnittelulla sekä toteuttamalla itse kaikki 

haastattelut. Kysymysten tarkoituksenmukaisuus pyrittiin sen sijaan 

varmistamaan huolellisesti laaditun haastatte!urungon avulla, joka perustui 

tutkimuksen teoriaosaan. Lisäksi kysymyksiä pyrittiin kehittämään kunkin
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haastattelun havaintojen ja kokemusten perusteella kuitenkin varmistaen, että 

samat keskeiset asiat käsiteltiin jokaisessa haastattelussa. Voidaankin sanoa, että 

haastatteluiden reliabiliteetti oli sitä parempi, mitä enemmän haastatteluita oli 

tehty, koska tällöin haastattelija osasi tehdä parempia täydentäviä kysymyksiä. 

Tämän olisi voinut välttää, jos haastattelijalla olisi ollut aikaisempaa kokemusta 

haastatteluiden tekemisestä. Haastatteluiden tallentamiseen liittyvä 

virhemahdollisuus pyrittiin välttämään nauhoittamalla haastattelut ja tekemällä 

muistiinpanoja haastatteluiden aikana. Lisäksi haastattelut litteroitiin sanatarkasti 

muutaman päivän kuluessa nauhoituksesta, jolloin haastattelu oli vielä tuoreessa 

muistissa. Reliaabeliuden parantamiseen kuului myös huolellinen raportointi: 

suorien lainauksien esittäminen tutkimustuloksien yhteydessä, koko aineiston 

huomioiminen teemojen etsimisessä ja sisällönerittelyssä, teemoittelun 

johdonmukaisuus ja monipuoliset arviointitekniikat (teemoittelu, sisällön 

erittely, tiivistäminen).

Vastaajaan liittyviä virheitä voivat puolestaan olla kyvyttömyysvirhe (mm. alan 

huonosta tuntemisesta, muistista, väsyneisyydestä tai kysymysten sisällöstä 

johtuvat epätarkkuudet vastauksissa) ja haluttomuusvirhe eli pyrkimys 

sosiaalisesti hyväksyttyihin vastauksiin ja miellyttää haastattelijaa. (Malhotra & 

Birks 2003, 103, 325-328.) Tässä tutkimuksessa kyvyttömyysvirhettä

pienennettiin mm. sillä, että haastateltujen kuluttajien valinnassa kriteerinä oli se, 

että he olivat joskus hankkineet terveyteen liittyvää tietoa internetin avulla ennen 

lääkärin vastaanotolle menoa. Toisaalta haastattelut eivät edellyttäneet 

haastatelluilta kuluttajilta erikoisalan tuntemusta. Lisäksi tutkimuksen aihe 

koettiin erittäin mielenkiintoisena ja ajankohtaisena haastateltujen kuluttajien ja 

lääkäreiden keskuudessa. Henkilökohtaiset haastattelut mahdollistavat sen, että 

haastattelut eivät venyneet liian pitkiksi ja haastatellun sekä haastattelijan välillä 

pysyi koko haastattelun ajan vireä henkilökohtainen kontakti. Haastattelu 

sijoittuivat kello 9-20 välille, jolloin haastattelun ajankohta ei vaikuttanut 

negatiivisesti haastellun eikä haastattelijan vireystasoon. Kyvyttömyysvirhettä 

pyrittiin minimoimaan myös riittävillä lisäkysymyksillä esiin tulleista aiheista, 

tarkennuksilla ja yleiskielen käytöllä. Kysymykset pyrittiin formuloimaan 

yleiskielelle ja niissä pyrittiin välttämään vaikeita termejä. Haastatteluiden 

läpivieminen saattoi myös olla antoisampaa, koska haastatellut kuluttajat olivat
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kaupallisen alan opiskelijoita, jolloin heidän perustietämyksenä kuluttajan 

käyttäytymisestä ja palvelukohtaamisesta oli myös suurempi. Sen sijaan 

haluttomuusvirheitä pyrittiin välttämään mm. seuraavasti: haastattelija esiintyi 

mahdollisimman neutraalisti esittämättä henkilökohtaisia mielipiteitään ja 

haastatteluun osallistuneille selvennettiin ennen haastattelua, että heidän 

kommenttinsa ja tutkimustulokset käsitellään anonyymisti. Tämän seikan 

kertomisella koettiin olevan suurin vaikutus siihen, että haastatellut kuluttajat 

pystyivät keskustelemaan avoimesti erittäin henkilökohtaisista asioistaan 

(terveyteen liittyvistä asioista). Osa haastatteluista toteutettiin kahvilassa, joka 

saattoi vaikuttaa tutkimukseen reliabiliteettiin, sillä kahvilassa oli haastattelun 

kulkua häiritseviä tekijöitä, kuten melua, muita kahvilan asiakkaita jne. Kaikki 

lääkärihaastattelut toteutettiin sen sijaan YTHS: n tiloissa, joka oli erittäin hyvä 

ja rauhallinen tila haastattelun kulun kannalta. Todettiinkin, että täysin hiljainen 

ympäristö, missä läsnä olivat vain haastateltava ja haastattelija, oli paljon 

parempi haastattelun kulun kannalta, koska tällöin ei ollut edellä mainittuja 

häiriötekijöitä.

Mitattaessa voi esiintyä systemaattista tai satunnaisvirhettä. Systemaattiset 

virheet eivät vaikuta reliabiliteettiin, koska ne vaikuttavat tuloksiin säännöllisellä 

tavalla eivätkä aiheuta epäyhteneväisyyttä. Satunnaisvirheet sen sijaan luovat 

epäyhteneväisyyttä ja vaikuttavat näin ollen tutkimuksen reliabiliteettiin. 

(Malhotra & Birks 2003, 313.) Satunnaisvirheitä voivat olla esimerkiksi 

haastattelijan tai tutkijan tekemät virheet kysymyksissä tai tallennusvaiheessa tai 

vastaajan tekemät virheet vastausvaiheessa (painaa väärää näppäintä, ymmärtää 

kysymyksen väärin tai muistaa asian toisin kuin se on tapahtunut) (Uusitalo 

1991, 84). Haastatteluita tehdessä havainnointiin, että osa haastatelluista 

kuluttajista ei heti ymmärtänyt muutaman kysymyksen sisällöllistä tarkoitusta. 

Tällöin heille muotoiltiin kysymys toisessa muodossa.

Validiteetti kertoo sen sijaan sen, missä määrin erot mittarilla saaduissa 

tuloksissa kuvastavat todellisia eroja mitattavien ulottuvuuksien välillä eli ovatko 

erot tuloksissa syntyneet sattumista vai eivät (Malhotra & Birks 2003, 315). 

Validiteetin käsitteen yhteydessä puhutaan yleisesti sisäisestä ja ulkoisesta 

validiudesta.
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Sisäisellä luotettavuudella tarkoitetaan sitä, missä määrin selitettävien muuttujien 

manipulointi vaikuttaa selitettäviin muuttujiin. Teemahaastattelun 

sisältövalidiosuus voi olla huono, jos teema-alueita koskevat alustavat 

kysymykset epäonnistuvat. Tällöin kysymykset eivät tavoita haluttuja tavoitteita. 

(Hirsijärvi & Hurme 2000, 143.) Tämä pyrittiin huomioimaan tekemällä riittäviä 

lisäkysymyksiä jokaiselle teema-alueelle sekä itse haastattelun aikana pyrittiin 

kysymyksiä muotoilemaan toisella tapaa, jos huomattiin, että haastateltu 

kuluttaja tai lääkäri ei ymmärtänyt täysin kysymyksen sisältöä. Tämän lisäksi 

haastattelulomakkeissa pyrittiin käyttämään selkeitä sanoja ja yksinkertaisia 

kysymyksiä, joihin haastateltavilla oli todennäköisesti helppo vastata. Lisäksi 

tutkielman taustatiedot lähetettiin kaikille haastatelluille etukäteen sähköpostitse, 

jolloin heillä oli aikaa tutustua tutkielman aihealueeseen etukäteen sekä miettiä 

mm. omia erilaisia rooleja palvelukohtaamistilanteessa. Samoin haastatelluilla 

kuluttajilla oli aikaa miettiä omaa käyttäytymistään ja sitä, miten lisääntynyt tieto 

vaikuttaa heidän palvelukohtaamista kohtaan muodostamiin odotuksiin ja 
kokemuksiin.

Ulkoinen luotettavuus sen sijaan viittaa siihen ovatko kokeen tulokset 

yleistettävissä koetilannetta laajemmalle. Ulkoisen validiuden arvioinnin 

yhteydessä on kuitenkin huomioitava, että laadullisen tutkimuksen ensisijaisena 

tarkoituksena ei ole tulosten yleistettävyys, vaan tiedon ja ymmärryksen 

lisääminen ja paremman kokonaiskuvan saaminen kohdeilmiöstä. (Seppälä 1995, 

89.) Ulkoinen validiteetti ei tässä mielessä ole kuitenkaan keskeinen 

arviointikriteeri tämän työn osalta.

Tutkimuksen kannalta olisi toivottavaa, että sekä sisäinen että ulkoinen 

validiteetti olisivat hyviä, mutta käytännössä jommasta kummasta joudutaan 

useimmiten tinkimään toisen hyväksi (Malhotra & Birks 2003, 264).
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6 KULUTTAJIEN JA LÄÄKÄREIDEN KOKEMUKSET 

KULUTTAJIEN LISÄÄNTYNEESTÄ TERVEYSTIEDON TASOSTA

Tässä luvussa esitellään tutkimustulokset teemoittain ja niitä arvioidaan koko 

ajan suhteessa tutkielman teoriaan. Aineiston arvioinnissa on käytetty suoria 

sitaatteja haastateltujen kuluttajien ja lääkärien mielipiteistä, koska ne kuvaavat 

hyvin aineistoa ja elävöittävät tekstiä. Suorat sitaatit toimivat myös hyvinä 

perusteluina aineistosta tehdyille tulkinnoille. Empiirisen tutkimuksen tulokset 

kuvaavat ennen kaikkea kuluttajien ja lääkäreiden mielipiteitä, kokemuksia ja 

havainnointia kuluttajien lisääntyneestä tiedon tasosta ja sen vaikutuksista 

kuluttajan käyttäytymiseen sekä kuluttajan ja lääkärin väliseen 

palvelukohtaamiseen.

6.1 Kuluttajien terveyteen liittyvä tiedonhaku internetistä

Internetin avulla on mahdollista löytää monenlaista terveyteen liittyvää tietoa, 

kuten tietoa eri sairauksista, oireista, lääkäreistä, lääkärikeskuksista, 

hoitomuodoista ja lääkkeistä (luku 2.2). Suurin osa haastatelluista opiskelijoista 

kertoi hakeneensa tietoa vain tiettyjen oireiden tai sairauksien perusteella ja 

lähinnä vain silloin, kun heillä oli ilmennyt oireita. Mikäli haastatellulla 

opiskelijalla oli lapsi tai lapsia, haki hän myös etukäteen lapsensa/lastensa 

terveyteen liittyvää tietoa. Haastateltujen keskuudessa oli etsitty internetistä 

myös ulkonäköön, kuten hampaiden tai ihon terveyteen liittyviä asioita. 

(Haastateltujen kuvaukset liite 5). Yleisempien sairauksien, kuten flunssan tai 

vatsataudin kohdalla, ei haettu lisätietoa internetistä. Sairauksien ja oireiden 

kohdalla lisätiedon etsiminen liittyi lähinnä allergiaan tai vakavampiin ja 

pitkittyneisiin oireisiin. Tietoa lääkäreistä, lääkkeistä, hoitomuodoista ja 

lääkärikeskuksista haettiin hyvin vähän.

"Esim. mä oon allergioista käynyt kattomassa yleisesti tietoa netistä. Että aika 

usein ennen kun mä meen lääkäriin, niin mä haen tietoa netistä. ” (7)
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”Yleensä mä meen oireiden perusteella tai sitten, jos epäilen jotain tiettyä 

sairautta, niin sitten mä laitan ne hakusanoiks. Joskus mä oon hakenut sen tietyn 

lääkäriaseman mukaan tietoa. ” (8)

”Lähinnä vaan silloin, jos mulla on joku pitkittynyt vaiva tai sitten, jos mä oon 

menossa lääkäriin, niin saatan ennen sitä käydä netissä googlailemassa vähän, 

että mikä se saattais olla. Mutta en mä läheskään joka kerta käy netisä. 

Varsinkaan esim. flunssan tyylisiin oireisiin en oo koskaan ettinyt tietoa netistä. ” 

(9)

Useimmat haastatelluista opiskelijoista olivat etsineet terveyteen liittyvää tietoa 

vain ennen vastaanotolle menoa. Muutamat haastatelluista kertoivat käyvänsä 

joka kerta hakemassa tietoa internetistä ennen vastaanotolle menoa. Harvat 

kuitenkin menivät enää vastaanoton jälkeen etsimään tietoa. Jos näin tapahtui, 

niin vaiva oli yleensä pitkittynyt tai jatkunut hoidoista huolimatta.

"Aina mä haen tietoa vaan ennen vastaanottoa, jos haen, mutta ainakaan en sen 

vastaanoton jälkeen enää mee mitään googlettamaan. Ja vaan ennen kun mä oon 

varannut sen ajan, mutta sen varaamiseen jälkeen mä en enää eti mitään tietoa, 

koska sen varaamisen jälkeen mä en halua pelotella itteäni liikaa. ” (6)

Monet haastatelluista opiskelijoista olivat hakeneet tietoa internetistä ennen 

vastaanottoa, koska he halusivat varmistua lääkärissä käynnin tarpeellisuudesta. 

Voidaankin siis todeta, että enemmistön kohdalla internetin kautta hankittu tieto 

vaikutti siihen, olivatko he ylipäätänsä hakeutuneet lääkärin vastaanotolle vai 
eivät.

”Mä en toisaalta kyllä ikinä (aikuisiällä) oo mennyt lääkäriin niin, että en olis 

ettinyt tietoa jotakin kautta etukäteen, koska mä en tykkää mennä kuitenkaan 

lääkäriin ylipäätänsä ja sen takia mä haluan viimesen päälle ottaa selvää, että 

onko mulla niin akuutti tilanne mennä lääkäriin vai voiko sen välttää esim. 

jollain itsehoitotuotteilla. ” (2)
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Toisaalta tiedon etukäteen hakeminen oli aiheuttanut muutamien kohdalla turhaa 

huolestuneisuutta, jolloin he olivat varanneet heti lääkäriltä ajan, pelänneet 

pahinta mahdollista sairautta ja menettäneet yöunensa lääkärissä käyntiin saakka.

"Joo ehdottomasti se tieto, mitä mä saan mun käsiin, vaikuttaa siihen meenks mä 

lääkäriin ollenkaan vai en ja sit myös siihen, että nukunko mä ens yönä 

ollenkaan vai en. Koska jos sä laitat hakusanaks jonkun, niin sieltä voi tulla mitä 

vaan sun eteen. ” (6)

"Kerran itse asiassa mä ajattelin, et apua, et eihän mul oo veritulppa jalassa. 

Niin silloin mä hypin sinne lääkärille sen netistä hakeman tiedon perusteella. Ja 

se oli viel tosi karseeta, kun mä katoin illalla netistä ja sit kun mulla oli ollut just 

sellasia oireita, niin se oli tosi painostavaa ja sen takia mä sit menin heti 

lääkärille. ” (1)

Internetistä haetulla tiedolla oli ollut myös päinvastaisia vaikutuksia. Muutaman 

haastatellun kohdalla tieto ei ollut lisännyt pelkoa vaan se oli sen sijaan 

rauhoittanut heitä, jolloin he olivat välttyneet mahdolliselta turhalta lääkärissä 

käynniltä.

”Kyllä se tieto, mitä mä luen sieltä netistä, vaikuttaa ehdottomasti siihen meenkö 

lääkäriin tai vienkö meidän vauvan lääkäriin. Esimerkiks, kun meidän vauvalla 

tuli tosi pienenä flunssa ja sitten mä katoin netistä tietoja ja vertailin niitä 

vauvan olotilaan, niin sitten kyllä rauhoitu eikä mennykkään lääkäriin. ” (S)

6.1.1 Hyödynnetyt hakukanavat terveystiedon etsimisessä

Teoriaosan luvuissa 2.1 ja 2.2 esiteltiin internetin tarjoamia 

informaatiopalveluita sekä terveyteen liittyviä sivustoja. Yksi suosituimmista 

terveystiedon hakutavoista todettiin olevan internetin hakukoneen esim. Googlen 

tai Yahoon käyttö. Myös haastateltujen opiskelijoiden keskuudessa Google oli 

ehdottomasti suosituin ja käytetyin ensisijainen hakukanava terveystiedon 

etsimisen suhteen. Jokainen haastatelluista sanoi käyttävänsä lähes poikkeuksetta 

Googlea etsiessään terveyteen liittyviä tietoja.
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”Kyl mul on Google aika kovassa käytössä. Mut mä käytän Googlee muutenkin, 

et se on aika luonnollinen, millä sit hakee tietoa. Oon mä joskus etsinyt ja 

katsonut esimerkiksi YTHS: n terveyskirjaston sivuja, mut ei se ollut niin, et mä 

olisin tiennyt sen etukäteen, vaan se on ollut niin, et mä oon Googlesta niinku 

hakenut ja sit se on antanut y heks vaihtoehdoks sen. ” (1)

Rajatumpana tapana hakea terveystietoa internetistä esitettiin tiettyjen 

terveystietoa sisältävien sivustojen käyttö (luku 2.2). Kuitenkin vain muutama 

haastatelluista opiskelijoista käytti toistuvasti terveysaiheisia sivustoja 

ensisijaisena tiedonhakulähteenä terveystiedon etsimisessä.

"Mä oikeestaan laitan aina Googleen oireita ja katon sitten, mitä sieltä tulee. Ja 

sit mul on pari sellosta sivustoa suosikeissa mm. terveysportti, mitä mä käytän. ”

(5)

”No oikeestaan Google ja sit on jotain vakkari paikkoja, kuten mehiläinen.fi 

sekä laaseri.fi, ja sitten oon itse asiassa käynyt suomi24: n keskustelupalstalla. 

Mä en oo kyllä osallistunut noihin keskustelupalstoihin, mutta oon kattonut, mitä 

ihmiset on kirjottanut sinne. En oo myöskään ajatellu osallistuvani niiihin 

keskustelupalstoihin. ” (3)

Internetissä oleviin virtuaalisiin ryhmiin (luku 2.1) esimerkiksi 

keskustelufoorumeihin osallistuminen olikin haastateltujen opiskelijoiden 

keskuudessa erittäin passiivista. Niiden olemassa olo tiedostettiin ja muutamat 

haastatelluista kävivät jopa aktiivisesti lukemassa ihmisten mielipiteiden vaihtoa, 

mutta kukaan haastatelluista ei ollut itse koskaan kirjoittanut niihin. 

Aktiivisimpia keskustelufoorumeilla kävijöitä yhdisti kaikkia se, että he olivat 

saaneet viimeisen vuoden aikana lapsen. Esimerkkeinä tällaisista äitejä 

yhdistävistä keskustelupalstoista he antoivat vauvalehti.fi ja helistin.fi 

ylläpitämät keskustelufoorumit.

”Mä en kuitenkaan osallistu niihin keskustelupalstoihin vaan oon enemmänkin 

sellanen "stolkkeri”. Mä oon käynyt esim. lukee sellasii kohtia, kenellä on
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syntynyt helmikuussa vauva ja nyt mä tunnen ne kaikki vauvat. Ja mun pitäs 

oikeesti kirjottaa sinne, koska nyt mul alkaa tulee sellanen fiilis, että mä öisin 

sellanen tirkistelijä. " (2)

"Ainoa, mistä mä oon käynyt keskustelupalstoilla, on meidän vauva, mutta en 

omiin vaivoihin liittyen. Mutta en mä oo osallistunut niihin, vaan periaatteessa 

oon ollut vakoojana siellä. " (8)

Keskustelufoorumeiden kehittyessä onkin ilmaantunut ongelmia, jotka liittyvät 

palvelun käyttöön ja käyttäjiin (luku 2.1). Passiivinen suhtautuminen 

keskustelufoorumeita kohtaan haastateltujen opiskelijoiden keskuudessa voikin 

selittyä juuri kyseisten ongelmien myötä. Suurin ongelma, jonka opiskelijat 

kokivat keskustelufoorumeiden suhteen, oli siellä taijottavan tiedon luotettavuus.

"No oon mä joskus käynyt keskustelupalstoilla, mut en mä oo ikinä osallistunut 

mihinkään keskusteluihin tai mihinkään muuhunkaan nettikeskusteluun 

kylläkään. Mutta tota oon mä sellasilla joskus käynyt, mut en mä oo niihin sen 

jälkeen tarkotuksenhakusesti hakeutunut, koska kyl se on vähän sellosta, et siinä 

vaiheessa se tiedon totuudenmukaisuus alkaa menemään sellaselle tasolle, et ei 

siitä ole enää niin paljon hyötyä. ” (1)

”Oon mä kattonut niitä keskustelupalstoja jonkin verran, mutta ei ne niin 

kiinnosta mua ja toisaalta en koe niitä niin luotettaviksi. " (5)

6.1.2 Tiedonhaun useus

Kuluttajia voidaan segmentoida mm. palvelun käytön useuden suhteen (luku 

3.2). Lähtökohtaisesti kaikki haastatelluista opiskelijoista olivat käyttäneet 

joskus internetiä terveystiedon etsimiseen. Haastateltujen keskuudessa ilmeni 

kuitenkin paljon eroja käytön useuden suhteen. Lisäksi segmentoinnissa voidaan 

ottaa huomioon se, kenelle tietoa haetaan. Luvussa 3.2 esitettiin, että verkon 

avulla terveystietonsa hankkivilla kuluttajilla on kolme mahdollista rooli omalle 

toiminnalleen: kuluttaja voi hakea tietoa ammattilaisena, olla tiedonvälittäjänä tai 

olla asiakkaan roolissa. Tässä kuitenkin ammattilaisen rooli on jätetty
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huomioimatta, koska kukaan haastatelluista ei ollut terveydenhoidon 

ammattilainen.

Haastatellut opiskelijat voitaisiinkin segmentoida seuraaviin segmentteihin sen 

perusteella, kuinka usein he etsivät internetistä terveyteen liittyvää tietoa:

1. Viikoittain internetistä terveystietoa etsivät kuluttajat: (2), (5), (8)

Viikoittain terveystietoa etsivät kuluttajat olivat erittäin kiinnostuneita terveyteen 

liittyvästä tiedosta. He hakivat tietoa oireiden ilmaannuttua, mutta etsivät tietoa 

aktiivisesti myös etukäteen. Näiden kuluttajien joukossa oli yleistä se, että tietoa 

etsittiin myös muiden ihmisten mm. ystävien tai perheenjäsenien puolesta.

"No mä käyn vauvalle ehkä kerran viikossa, mutta ittelleni aina, kun mä oon 

sairaana eli oireiden perusteella. Vauvalle haen etukäteen myös terveyteen 

liittyvää tietoa esim. ikään liittyviä muutoksia ja oireita. ” (2)

2. Kuukausittain internetistä terveystietoa etsivät kuluttajat: (1), (3), (6)

Kuukausittain terveystietoa etsivät kuluttajat olivat myös kiinnostuneita 

terveyteen liittyvistä asioista yleisesti. Tavallisten oireiden tai sairauden 

ilmaannuttua he eivät kuitenkaan menneet heti etsimään lisätietoa internetistä. 

Jos kuitenkin kyseessä oli joku tuntemattomampi tai kiinnostavampi sairaus tai 

oire, niin silloin he etsivät lisätietoa internetistä. Tässä segmentissä ei haettu 

aktiivisesti etukäteen terveyteen liittyvää tietoa vaan lähinnä vain oireiden tai 

sairauden ilmaantuessa. Myös tämän segmenttiryhmän edustajat hakivat 

läheisilleen tietoa internetin avulla.

"Joo haen mä muillekin tietoa sieltä. Esimerkiks, kun mun poikaystävällä oli 

koko ajan kans vatsa kipee, niin me sitten yhessä googletettiin laktoosi- 

intoleranssista ja maitoproteiiniallergioista, ja sit loppujen lopuks se menikin 

lääkäriin, ja sit sillä todettiin se allergia. ” (6)
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3. Muutaman kerran vuodessa internetistä terveystietoa etsivät kuluttajat: (4), 

(7), (9)

Tässä ryhmässä haettiin tietoa vain silloin tällöin oireiden tai sairauksien 

perusteella ja erityisesti silloin, jos heitä vaivasi jokin erikoisempi sairaus ja se 

oli pitkittynyt. Toisaalta tämän ryhmän kuluttajat olivat käyttäneet vähiten 

lääkäripalveluita kuluneen vuoden aikana verrattuna kahteen yllä mainittuun 

segmenttiin. Käytön useuteen vaikutti myös se, että tämän segmentin kuluttajilla 

oli taipumusta luulosairauteen ja he kokivat, että liika tieto saattaisi aiheuttaa 

turhaa huolestuneisuutta heissä. Tämän segmentin edustajat eivät myöskään 

hakeneet yleisesti tietoa läheisilleen.

"Et sellosta ihan oikeeta ettimistä on kerran kolmessa kuukaudessa. En mä nää 

mitään järkeä siinä, että mä lähtisin ettimään tietoa muuten. Ja mä en halua 

lietsoo tätä mun luulosairautta yhtään enempää netin avulla. ” (4)

Tulevaisuudessa jokainen haastatelluista opiskelijoista aikoi käyttää internetiä 

terveystiedon etsimiseen. Toisaalta osa haastatelluista halusi asettaa itselleen 

tiukat rajat internetiin hakeutumisen suhteen. Ne haastatelluista, jotka pystyivät 

suhtautumaan kriittisesti internetissä tarjottavaan terveystietoon, aikoivat 

jatkossakin käyttää internetiä yhtä usein terveystiedon etsimiseen kuin 

aikaisemmin.

"Kyl mä aion jossain määrin käydä netissä, mutta mä aion pitää sen riman aika 

korkeana. Ja vaik mun tekis mieli mennä kattomaan joku juttu, niin sit mun pitää 

sanoo ittelleni, että en mee, koska sit se on vähän sellanen loputon suo, että jos 

on huolestuvaisuuteen taipuva luonne, niin sitten ei kannata altistaa itteensä 

sellaseen. ” (1)

Tutkielman teoriaosan luvussa 3.3 esitetyn Laing ym. (2004) tutkimuksen 

mukaan internetin terveystiedon käyttäjäryhmät voidaan segmentoida kuluttajan 

tyytyväisyyden, lisätiedon etsimisen ja terveyspalveluiden käytön suhteen. Laing 

ym. (2004) tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan empiiriseen tutkimukseen 

osallistuneet opiskelijat ryhmitellä seuraavasti:
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1. Passiiviset internetin terveystiedon käyttäjät

Kukaan haastatelluista ei kuulunut tähän ryhmään, koska tutkielmassa 

haastateltujen valinnassa oli kriteerinä se, että henkilö oli hakenut tietoa 

internetistä ennen lääkärin vastaanotolle menoa.

2. Aktiiviset internetin terveystiedon käyttäjät

Suurin osa haastatelluista kuului tähän ryhmään. He eivät olleet täysin 

tyytyväisiä aikaisempiin hoitoihinsa tai lääkärin vastaanotolla saatuun 

informaatioon. Tämän ryhmän kuluttajat etsivätkin aktiivisesti tietoa ennen 

palvelukohtaamista. He toivat myös julki omat mielipiteensä lääkärin 

vastaanoton aikana ja olivat keskustelleet kokemuksistaan muiden kuluttajien 

kanssa.

3. Erittäin aktiiviset internetin terveystiedon käyttäjät

Vain muutama haastatelluista kuului tähän ryhmään. He etsivät tietoa aktiivisesti 

ennen jokaista palvelukohtaamista ja tietojen ollessa ristiriitaisia lääkärin kanssa 

he saattoivat hakea toisen mielipiteen toiselta lääkäriltä. Erittäin aktiiviset 

palvelun käyttäjät vaativatkin enemmän todennusta informaatiolle ja olivat 

pettyneitä, jos heidän etukäteen haettuja lisätietoja vähäteltiin.

6.1.3 Internetin tarjoaman terveystiedon hyödyt ja haitat

Haastateltujen opiskelijoiden mielipiteet internetin lahoamista hyödyistä ja 

haitoista olivat hyvin homogeenisia. Suurimpina hyötyinä koettiin internetin 

taijoavan helpon ja nopean väylän terveystiedon etsimiseen. Lisäksi koettiin, että 

internetin avulla saattaisi lääkäriin hakeutuminen tapahtua jo aikaisemmassa 

vaiheessa ja tällöin saatettaisiin päästä parempiin hoitotuloksiin. Toisaalta myös 

ns. turhat lääkärissä käynnit saatettaisiin välttää internetin tarjoaman tiedon 

avulla.
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"Suurimmat hyödyt piilee varmaankin siinä, että kuluttajat saa sieltä nopeesti ja 

vaivattomasti tietoa ja että niiden tietämys terveyteen liittyvistä asioista kasvaa. ”

(9)

"Ei sillä kaikella tiedolla mitään tee, koska ei kaikki tuu ikinä sairastamaan niitä 

sairauksia. Mut toisaalta, mitä enemmän tietoa sulia on, niin sitä aikaisemmassa 

vaiheessa sä meet lääkäriin ja sitä nopeemmin sulia voidaan todeta sairaus x. " 

(8)

"No yks hyöty on se, että mahdollisesti turhat lääkärissä käynnit voidaan 

välttää. " (2)

Sen sijaan suurimpina haittoina nähtiin internetissä taijottavan terveystiedon 

määrä sekä tiedon luotettavuus. Haittapuolena koettiin myös se, että internetin 

taijoama tieto saattaisi aiheuttaa turhia huolenaiheita. Myös diagnoosien 

tekeminen itse internetin avulla koettiin negatiiviseksi asiaksi.

"Mut sit siellä on paljon sellosta tietoa, mikä ei oo hyväks, koska tieto lisää 

tuskaa. ” (6)

"Mutta sitten se toinen kääntöpuoli on, että ihmiset alkaa friikkailee ja 

panikoimaan, että niillä on kaiken maailman sairauksia. Ja sitten, kun ihmiset 

alkaa tekemään tällaisia itsediagnooseja ja syömään apteekin itsehoitolääkkeitä, 

niin se on myös huono asia. ” (4)

Suurin osa haastatelluista opiskelijoista koki internetin erittäin hyödyllisenä 

tiedon hakulähteenä terveystiedon suhteen. Kuitenkin osa haastatelluista koki, 

että joskus internetistä saattoi olla jopa enemmän haittaa kuin hyötyä 

terveystiedon etsimisen suhteen. Tällaisissa tapauksissa kyse oli erityisesti 

helposti hätääntyvistä tai hieman luulosairaista kuluttajista. Tiedon etsimisen 

suhteen koettiinkin, että internetissä olevaan terveystietoon tulisi suhtautua 

erittäin kriittisesti, ja persoonallisuuden koettiin vaikuttavan paljon siihen, oliko 

internet hyödyllinen tiedonhakulähde vai ei.
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”Mulle henkilökohtaisesti siitä on ollut sekä hyötyä että haittaa. Pitää muistaa, 

että pitää suhtautua kriittisesti kaikkiin niihin asioihin, mitä sieltä lukee, mutta 
aina se ei oo niin helppoa. ” (6)

”Se riippuu niin ihmisestä onks netti sulle hyödyks vai ei. Netissä on 

ehdottomasti paljon hyödyllistä tietoa, mut sit siellä on paljon sellosta tietoa, 

mikä ei oo hyväks, jos on taipuvainen panikoimaan. ” (9)

”Ehdottomasti, jos on yhtään taipuvainen luulosairauteen tai 

huolestuvaisuuteen, niin sitten ei kannata välttämättä eksyy mihinkään 

sivustoille. Koska kaikille voi olla miljoona syytä ja sitten siinä tekee vaan 

Hiellensä hallaa. ” (1)

6.1.4 Tiedon luotettavuus ja sen arviointi

Internetin tarjoaman tiedon laatua ja luotettavuutta käsiteltiin luvussa 2.3. 

Internetissä tarjottavan tiedon luotettavuuteen suhtauduttiin haastateltujen 

opiskelijoiden keskuudessa yleisesti hieman varauksella. Luotettavimpina 

sivustoina pidettiin kotimaisten sekä tunnettujen lääkärikeskuksien tarjoamia 

sivustoja. Vaikka googlettaminen olikin haastateltujen keskuudessa suosituin 

keino hakea terveyteen liittyvää tietoa internetin avulla, niin silti sen kautta 

saatuihin linkkeihin suhtauduttiin varauksella.

”No kyl mä suhtaudun siihen tietoon tietyl taval varauksella. Et on vaan 

muutama sivusto, jolle mä oon päätynyt ja joihin mä oon aika varmuudella 

pystynyt luottamaan. Mä en itse asiassa muista, et mitkä ne oli. Oisko se toinen 

ollut joku tällanen terveyskirjasto tai joku vastaava. Mut just, jos jotain tollasta 

googlaa, niin se tulee varmaan useimmissa sairauksissa aika sinne alkuun, et 

moni varmaan päätyy just niille sivuille. Toisaalta googlettamalla voi saada 

siihen eteensä ihan mitä vaan. Mut sit niin kun joku YTHS, mihin mä oon joskus 

eksynyt, niin kyl sekin on luotettava, mut niin kun muissa se on korkeampi se 

rima, et ei ainakaan aukottomasti usko kuitenkaan. ” (1)
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"Jos se on suomalainen sivusto ja jos se on esimerkiksi jonkun lääkärikeskuksen 

sivusto tai joku muu palvelukeskus, jonka tuntee, niin sitten mä koen sen tiedon 

luotettavaksi. Mutta muuten esimerkiks, jos siellä keskustelupalstoilla joku 

sanoo, että hän tietää tai jos vaikka on sellanen, jossa lääkäri vastaa, niin mä 

aina mietin sen tiedon luotettavuutta. Mutta kun on joku sellanen sivusto, joka on 

kunnon instituutio, minkä kaikki tuntee, niin siilon mä koen sen tiedon 

luotettavaks. ” (3)

Tiedon luotettavuuden arviointia pohdittiin luvussa 2.3. Luotettavuutta arvioitiin 

mm. sivustojen ylläpitäjän, kiijoittajan, päivämäärän, käytön useuden ja 

kotimaisuuden mukaan. Suosituin keino arvioida tiedon luotettavuutta 

haastateltujen keskuudessa oli vertailla erinäisistä lähteistä saatuja tietoja 

keskenään. Myös omat aikaisemmat tiedot vaikuttivat tiedon luotettavuuden 

arviointiin.

"Mä katon yleisesti varmaan noin kahtakymmentä linkkiä ja sitten vertailen niitä 

tietoja. Jos niissä on sitten samoja asioita, niin sitten sillä perusteella mä pidän 

sitä tietoa luotettavana. ” (5)

"Mut sit oon lukenu paljon muutakin terveystietoa ja silloin, jos ne tiedot vastaa 

netin kautta saadun tiedon kanssa eli jos ne vastaa mun aiempia käsityksiä, niin 

sitten mä pidän sitä tietoa myös luotettavana. Mut sit, jos tulee esim. ihan uutta 

asiaa netin kautta, niin sitten mä etin muutenkin lisää tietoa ja käyn esimerkiksi 

kansanterveyslaitoksen sivuilla. ” (2)

6.2 Lisääntyneen tiedon vaikutus kuluttajan käyttäytymiseen

6.2.1 Kuluttajien motivaatio etsiä terveyteen liittyvää tietoa

Kuluttajien motivaatioon etsiä terveyteen liittyvää tietoa vaikuttaa mm. henkilön 

yleinen terveydentila sekä hänen arvonsa ja asenteensa (luku 3.1). Teoriaosassa 

todettiin, että keskivertoa paremman ja hyvän terveyden omaavat kuluttajat 

etsivät todennäköisemmin tietoa maksimoidakseen terveydellisen tilansa ja 

suhteet lääkärinsä kanssa. Haastatelluista kolme vastasi omaavansa keskivertoa
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paremman ja kuusi hyvän terveyden, joten heidän motivaatiotaan etsiä terveyteen 

liittyvää tietoa internetin avulla voi osaksi selittää terveydentilan perusteella. 

Toiseksi haastateltujen keskuudessa oli havaittavissa, että suhteen luominen 

lääkäriin oli tärkeää ja tietoja haettiin etukäteen myös sen takia, että lääkärin työ 

ja kommunikointi lääkärin kanssa helpottuisi. Jokaisen haastatellun kohdalla 

korostui myös internetin käytön helppous ja mukavuus motivaation suhteen etsiä 

tietoa internetin avulla.

”Mä haluan vakuuttaa sen lääkärin, että mä oon ite ottanut näin paljon selvää ja 

myös sitten se, että ei tarvi nolostua siitä, et mä meen turhan takia, ja että ei 

kuluta turhaan lääkärin aikaa. Et esimerkiksi, kun mä oon etukäteen kattonut 

netistä, että nää mun oireet saattaa viitata tähän tai tähän sairauteen, niin 

silloin mä koen, että mä en mee sinne turhaan. ” (2)

"Kai se motivaatio on sitten se, että haluaa tietää mikä on ja voi panikoida 

rauhassa täällä himassa ja vähän tietää, että mikä on itellä ongelmana, ja sit 

pystyy sen lääkärin kanssa kommunikoimaan vähän enemmän, kun on ottanut 

sitä ennen selvää, mikä on mahdollisesti vialla. ” (5)

6.2.2 Etukäteen hankitun terveystiedon vaikutukset kuluttajan odotuksiin

Kuluttajalla voi olla monenlaisia odotuksia palvelukohtaamista kohtaan (luku 

3.4). Myös etukäteen haetulla terveystiedolla on vaikutusta kuluttajien 

muodostamiin odotuksiin. Empiirisen tutkimuksen perusteella voidaan yleisesti 

todeta, että lisääntynyt tieto kasvattaa kuluttajien odotuksia palvelukohtaamista 

kohtaan. Tässä tapauksessa kuluttajien lisääntynyt terveystiedon taso vaikutti 

siihen, mitä he odottivat lääkäriltä ja palvelukohtaamiselta. Jos tietoa oli haettu 

ennen vastaanottoa, niin monet odottivat lääkärin olevan aktiivisempi 

kommunikoimaan sekä kertomaan perusteellisemmin asioista kuin tilanteessa, 

jossa tietoa ei ollut haettu laisinkaan etukäteen. Haastatellut opiskelijat kokivat, 

että kun he olivat panostaneet etukäteen palveluun, niin silloin lääkäriltäkin 

voitiin vaatia enemmän vastaanottotilanteessa. Opiskelijat eivät kuitenkaan 

olettaneet tietävänsä lääkäriä enemmän haettuaan tietoa etukäteen, mutta kaikki 

toivoivat lisääntynyttä kommunikointia lääkärin kanssa. Haastateltujen odotuksia
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lisäsi myös se, että monella oli jo vastaanotolle mennessä jonkinlainen kuva siitä, 

mikä heitä saattaisi vaivata.

"Siilon, kun mä kävin niitä luomia näyttämässä ja olin hakenut tietoa etukäteen, 

niin mä olisin olettanut, että se lääkäri olis kertonut vähän tarkemmin ja 

enemmän, että minkälaiset luomet on huonoja luomia ja mihin kannattaa 

kiinnittää huomiota. Mut se lääkäri ei kertonut esimerkiks auringonoton 

vaaroista tai muista, mikä olis ollut mun mielestä asiallista, koska mä maksoin 

siitä lääkärikäynnistä aika paljon. Et silloin se palvelukokemus olis voinut olla 

parempikin. Siinä tilanteessa mä olisin halunnu, että se lääkäri olis kertonut 

mulle enemmän siihen sairauteen liittyviä asioita, koska ne tiedot, mitkä mä sain 

lääkäriltä, tuntu vähän mitättömiltä, koska mä olin itse jo etukäteen hankkinut 

saman tiedon. Mä olisin halunnut jotain uutta tietoa siltä lääkäriltä. ” (4)

"No sen kerran, kun oon käynyt netissä ennen lääkärissä käyntiä, niin voin 

sanoa, että silloin mun odotukset sitä palvelukohtaamista kohtaan ja lähinnä sitä 

lääkäriä ja vuorovaikutusta kohtaan on olleet paljon korkeammalla. Normaalisti 

mulla ei oo hirveen suuri tietotaso noista terveysjutuista. Mutta silloin, kun kävin 

netissä ennen lääkärin tapaamista ettimässä tietoa siitä, mikä sairaus mulla 

saattais olla, niin silloin mä jo etukäteen desinkin aika paljon normaaliin 

verrattuna siitä kyseisestä sairaudesta. Silloin mä myös odotin, että se lääkäri 

olis perustellut hyvin näkemyksensä ja kertonut muita sairauteen liittyviä 

lisätietoja. " (9)

Myös oman roolin tunnistamisella (luku 3.4) on vaikutusta siihen, mitä asiakkaat 

odottavat palvelulta. Yleisesti ottaen haastatellut opiskelijat olivat tunnistaneet 

hyvin oman roolinsa vastaanottotilanteessa. Tosin opiskelijoiden lisääntyneellä 

terveystiedon tasolla saattoi olla vaikutusta siihen, kuinka he tunnistivat oman 

roolinsa tässä uudessa tilanteessa. Yhdenmukaiset tiedot lääkärin kanssa 

vahvistivat oman roolin tuntemista vastaanottotilanteessa. Sen sijaan ristiriitaiset 

tiedot saattoivat aiheuttaa hämmennystä oman roolin tunnistamisen suhteen sekä 

nostaa odotuksia vastaanottoa kohtaan.
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”Mutta tota kyl mä siltikin tavallaan luotan siihen lääkäriin, vaikka se ei 

sanoiskaan samoja asioita, mitä mä oon hakenut aikaisemmin. Mutta on se ehkä 

vähän sellainen hämmentävä tekijä kuitenkin mulle, jos ne tiedot on ristiriidassa 

lääkärin kanssa. Ja kyl silloin pikkusen nousee ne mun odotukset sitä kohtaan, 

miten se lääkäri toimii. Ehkä, kun lääkärit on totuttu näkee vähän sellasina 

jumalina, jotka voi sanoa mitä tahansa ja silloin kaikki on totta, niin tota ehkä se 

kuva vähän niin kun murentuu siinä samalla. Että se lääkäri voi ollakin ihan niin 

kuin tavallinen ihminen. ” (5)

6.2.3 Etukäteen hankitun terveystiedon vaikutukset kuluttajan kokemuksiin

Luvussa 3.5 todettiin, että lisääntyneen informaation myötä kuluttajat pystyvät 

mahdollisesti arvioimaan paremmin palvelutapahtumaa jo lääkärissä käynnin 

aikana sekä sen jälkeen. Etsiessään tietoa internetistä ennen lääkärin vastaanottoa 

haastatellut opiskelijat saattoivat muodostaa jonkinlaisen oman diagnoosin 

mahdollisesta sairaudestaan ja kuvan vastaanoton kulusta. Yhtäläiset tiedot 

lääkärin kanssa vahvistivat positiivisia palvelukokemuksia, kun taas ristiriitaiset 

tiedot aiheuttivat hämmennystä ja turhautuneisuuden tunnetta kuluttajissa. 

Ristiriitaiset tiedot lääkärin kanssa saivat kuluttajat kokemaan, että lääkäri ei 

ottanut kuluttajaa tai hänen esille tuomia tietojaan vakavasti tai tosissaan.

"Koska ite on tehnyt niin vahvan diagnoosin mielessään, et tuntuu tosi 

turhauduttavalta, jos lääkäri sanookin, et ei sulia oo nyt tätä tautia. Ja 

ylipäätään se, että se lääkäri sanoo, että noin nuorella se on tosi 

epätodennäköistä, että ois mitään vakavampaa, vaikka sä oisit polttanut monta 

vuotta. Silloin tän tapauksen tiimoilta, kun mä epäilin keuhkosyöpää, mä olin 

tosi turhautunut, kun se lääkäri ei ottanut mua vakavasti. ” (2)

”Nettihän antaa sulle oireiden perusteella valmiita diagnooseja. Ja sitten, kun sä 

menet lääkärille, niin sulia on jo valmiiks joku oma diagnoosi siitä, mikä on ja 

sitten sä kyselet siltä lääkäriltä, että voiks se olla tää tai tää. Ja sit mä oon 

hirveen pettynyt, jos se lääkäri ei totee mitään, mitä mä oon ite valmiiks 

diagnosoinut. ” (6)
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Asiakkaan palvelukokem uksilla onkin suoranainen vaikutus asiakkaan 

tyytyväisyyden muodostumisessa (luku 3.5). Haastatellut opiskelijat kokivat 

tyytyväisyyden tason muuttuvan palvelukokemuksien mukaan. Tyytyväisyyden 

muodostumisessa kuluttajat peilasivat odotuksia kokemuksiinsa, ja saattoivat 

jopa vaihtaa lääkäriä, jos he olivat tyytymättömiä palvelukohtaamiseen. 

Esimerkiksi, jos koettiin, että lääkäri ei ottanut vakavasti kuluttajan esille tuomia 

tietoja, niin tällöin vaihdettiin lääkäriä ja haettiin toinen mielipide toiselta 

lääkäriltä.

"Jos joku lääkäri vähättelee sitä, että mä tuun ihan oikeen vaivan kanssa, niin 

sitten mä suoraan kyllä vaihdan lääkäriä. Et kyllä mä maksan vaikka mitä, että 

mä saan sen tiedon ja tutkimuksen. Yleensähän ihmisellä valitettavan usein on 

vaisto oikeessa, että jos sä tunnet, että sulia on jotain vakavampaa, niin sitten se 

myös on niin. "(4)

"Jos mulla ois selvä näkemys siitä, mikä mulla on, niin kyl mä vaihtaisin silloin 

lääkäriä, jos se lääkäri ei antais mulle tarpeeksi tietoa tai muuten olis nihkee. 

Silloin mä kyl menisin toiselle lääkärille hakemaan toisen mielipiteen. ” (5)

Toiselle lääkärille hakeuduttiin myös silloin, jos koettiin, että lääkäri ei 

suorittanut oleellisia tutkimuksia palvelukohtaamisen aikana.

"Jos mä epäilen allergiaa ja sit lääkäri antaa mulle vaan nenäsuihkeen eikä se 

edes ota multa mitään allergiatestejä, mitä mä oon ajatellut, että ois hyvä tehdä. 

Silloin mä kyllä alan ihmettelemään, et miks se ei ottanut multa niitä 

allergiatestejä, mut en mä mee varsinaisesti ikinä vaatimaan niitä kokeita. 

Toisaalta se sitten vaikuttaa siihen, että mä saatan mennä jollekin toiselle 

lääkärille. ” (1)

Toisaalta sellaisten kuluttajien keskuudessa, jotka tunnustivat itse olevansa 

luulosairaita tai helposti hätääntyviä ihmisiä, ei vaihdettu yhtä herkästi lääkäriä, 

ja tyytymätönkin kuluttaja uskoi lääkärinsä sanaan ja ammattitaitoon.
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"Mun tyytyväisyyden taso huomattavasti huononee, mikä on tosi typerää, mutta 

jotenkin se palvelutapahtuma tuntuu niin kuin huonommalta, jos se ei vastaa 

mun odotuksia. Eli mä tarkotan sitä, että jos mä oon ite muodostanut sellasen 

kuvan, että miten tää nyt etenee ja mitä mä odotan siltä, mitä se lääkäri tekee 

mulle. Mutta sitten, jos se lääkäri ei teekään niitä juttuja, niin sitten mä petyn. 

Mä en oo kuitenkaan koskaan vaihtanut lääkäriä sen takia, että sen diagnoosi 

olis ollut eri kun mun. Sen sijaan mä oon mennyt kotiin rationalisoimaan 

tilanteen ja miettinyt, että kyllä se lääkäri on ollut oikeessa, ja sitten ne taudin 

oireetkin on hävinnyt hetken päästä. ” (2)

6.3 Kuluttajien lisääntyneen informaation vaikutukset kuluttajan ja 

lääkärin väliseen palvelukohtaamiseen

6.3.2 Etukäteen haetun tiedon hyväksikäyttö palvelukohtaamisen aikana

Asiakkaan ja lääkärin perinteinen palvelukohtaamisprosessi sisältää mm. 

kahdenkeskeisiä vuorovaikutuksia ja henkilökohtaisen tiedon vaihtamista (luku 

4.1). Lisäksi palvelukohtaaminen vaatii asiakkaalta yhteistyötä. Hoitotulokseen 

vaikuttaa myös tuoko asiakas esille etukäteen hankkimia tietojaan. Myös se, 

milloin ja miten asiakas tuo esille etukäteen hankitun tiedon ja lähinnä, mitä 

tietoja hän tuo esille, vaikuttaa suuresti lopputulokseen. Osa haastatelluista 

opiskelijoista ei halunnut tuoda laisinkaan esille etukäteen hankkimia tietojaan, 

koska he kokivat sen epämukavaksi tilanteeksi sekä itsensä että lääkärin 

kannalta.

”En mä sitä varsinaisesti halua tuoda esiin, koska se on vähän niin kun noloa ja 

sit toiseks mä en haluu tavallaan asettaa lääkärii siihen tilanteeseen, et jos se on 

sanonut mulle jonkun asian ja sit mä menisin inttämään jotain asiaa siltä. Mä 

koen, et se ois lääkärillekin vähän outo tilanne ja se vois kuvitella, että mä 

ajattelen, että se on epäpätevä. ” (1)

”Mä en osaks kehtaa sanoa, että mä oon löytänyt sen tiedon netistä. Mä en 

haluu laittaa lääkärille jollain asteella sanoja suuhun. ” (6)
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Yksi syy myös siihen, miksi haastatellut opiskelijat eivät kertoneet hakemistaan 

tiedoistaan lääkärille, oli se, että he luottivat lääkärin ammattitaitoon ja tietoihin 

enemmän kuin omiin tietoihinsa.

"No mä oikeastaan pidän sen tiedon vaan päässäni. Esimerkiks silloin 

luomenpoistotapauksessa mä en kertonut, että olin käynyt googlettaa tietoa 

ihosyövästä. Koska kyllä mä luotan lääkäreihin, että ne osaa terveyteen liittyvät 

asiat niin paljon paremmin kuin mä. ” (3)

Toisaalta suurin osa haastatelluista opiskelijoista kertoi lähes poikkeuksetta 

etukäteen hankituista tiedoistaan lääkärilleen. Kenelläkään haastellutta ei ollut 

artikkeleita tai muita vastaavia papereita mukanaan mennessään lääkärin 

vastaanotolle vaan etukäteen hankittu tieto oli vain heidän mielessään. Se, missä 

vaiheessa vastaanottoa kuluttajat kertoivat etukäteen hankituista tiedoistaan, 

vaihteli suuresti. Osa haastatelluista koki paremmaksi kertoa hankkimista 

tiedoistaan heti vastaanoton alussa. Heidän mielestään tietojen kertominen heti 

vastaanoton alussa oli reilua hoitosuhteen kannalta. Sen sijaan tietojen 

kertominen myöhemmin, vastaanoton edetessä tai vastaanoton lopussa, koettiin 

lääkärin ammattitaidon kyseenalaistamiseksi.

"Kyl mä ihan siinä vastaanoton alussa kerron kaikki mun tiedot. Et en mä 

ainakaan lähtis sen jälkeen kysymään. Kyl mä silloin kokisin, että se ois lääkärin 

vastaanoton kyseenalaistamista, jos mä lähtisin sen jälkeen kysymään, että 

voisko tää olla tää tai tää tauti, kun mä oon etukäteen miettinyt niitä. " (4)

"Mä luulen, että mä aina heti siinä alussa kerron lääkärille niistä mun 

hakemista tiedoista. Itehän sitä monesti tietää paremmin, että mikä on, niin totta 

kai sitä sanoo heti lääkärille, mitä tietää. ” (7)

Toisaalta tietojen kertominen vastaanoton edetessä koettiin myös hyväksi 

tavaksi. Nämä henkilöt kokivat, että olisi parempi antaa ensin keskustelun syntyä 

ja vasta sitten kertoa etukäteen hankituista tiedoista. Tämä voi johtua myös siitä, 

että nämä henkilöt halusivat ensin luottamuksen syntyvän heidän ja lääkärin
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välille, ja olivat vasta sitten halukkaita kertomaan omista etukäteen hankituista 

tiedoistaan lääkärille.

"En mä heti alussa tuo sitä esille, että oon ettinyt tietoa, vaan sitten jossain 

välissä mä oon yleensä sanonut, että mä oon kattonut netistä, että voisko se olla 

tää tai tää. Mun mielestä se on parempi, että ei heti ovesta sisään astuessa kerro, 

että nyt mä oon kattonut netistä tietoja ja mulla on sairaus x. Se ois aika outoa 

mun mielestä. ” (5)

”Yleensä mä kerron ne mun tiedot siinä vastaanoton edetessä, kun keskustelu on 

kunnolla alkanut, niin sitten mä oon sanonut, että oon käynyt lukemassa 

tämmöstä ja tämmöstä. ” (8)

Sen sijaan osa haastatelluista opiskelijoista kertoi etukäteen hankituista 

tiedoistaan lääkärille vasta vastaanoton lopuksi. Nämä henkilöt kokivat, että 

tietojen kertominen vasta vastaanoton lopussa kyseenalaistaisi vähiten lääkärin 

ammattitaitoa.

”Mä tuon sen tiedon siinä vaiheessa vasta esille, kun kaikki on käyty läpi. Eli 

siinä vaiheessa, kun lääkäri on sanonut, että mitä pitäs tehdä, niin siinä 

vaiheessa mä tuon sen oman tiedon ilmi. Eli suunnilleen siinä vaiheessa, kun mä 

oon lähössä sieltä pois. ” (6)

Suurin osa haastatelluista opiskelijoista ei kuitenkaan kokenut 

kyseenalaistavansa lääkärin ammattitaitoa tuomalla esille etukäteen hankkimia 

tietojaan. Ristiriitaiset tiedot lääkärin kanssa saattoivat aiheuttaa pettymyksen 

tunnetta joissakin kuluttajissa, mutta tästäkin huolimatta lääkärin tietoihin 

luotettiin suvereenisti.

"En koe yhtään, että kyseenalaistaisin lääkärin ammattitaitoa. Et jos mä oon 

kattonut tietoja ja must tuntuu, et tää on nyt tää, niin totta kai mä luotan lääkärin 

sanaan enemmän kuin omaan. En mä koe, että mä loukkaisin sitä lääkäriä sillä, 

että mä toisin sen ilmi, että mä oon nyt ettinyt tietoa ja mietin, että voisko mulla
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olla tää ja tää. Toisaalta en mä myöskään tuo sitä tietoa mitenkään näsäviisaasti 

esille. Et kyllä mä oon kuitenkin aika nöyrästi siellä lääkärin vastaanotolla. ” (5)

Etukäteen haetulla tiedolla oli joidenkin haastateltujen opiskelijoiden kohdalla 

vaikutusta siihen, mitä tietoja he kertoivat vallitsevasta terveydentilastaan 

lääkärille. Kun kuluttajat muodostivat etukäteen internetin avulla oman 

diagnoosin mielessään, oireet, jotka eivät sopineet kyseisen itse tehdyn 

diagnoosin määritelmiin, saattoivat jäädä kertomatta lääkärille.

"Mä mietinkin, että kerronkohan mä oikeesti niitä kaikkia mun oireita, vai 

kerronkohan mä vaan ne oireet, jotka mä itse koen oleelliseksi sen taudin kuvan 

kannalta. Musta oikeesti saattaa tuntua, että mä saatan itse pimittää siinä 

tilanteessa lääkäreiltä tietoa, että kun mä koen, että kun mulla on nyt tää 

rintasyöpä ja nää ja nää oireet liittyy mun mielestä siihen. Et voi olla, että mä en 

kerro kaikkia oireita, jos mä oon ite tehnyt etukäteen diagnoosin ja mulla on 

päässä jo tieto siitä, mikä mulla on ja mä oon ite ottanut siitä etukäteen tosi 

paljon selvää. Ja silloin mä kerron lääkärille vaan ne oireet, jotka mä koen 

relevantiksi siinä taudissa. Ja ne oireet, joita mä en koe relevantiks sen taudin 

kannalta, niin niitä mä en sitten saata kertoa ollenkaan. Esim., jos mulla on 

korva kipee ja se ei mun mielestä liity keuhkosyöpään ollenkaan, niin mä en 

välttämättä kerro siitä korvakivusta mitään. Et sinänsä sillä lääkärillä on tosi iso 

vastuu, et miten se saa sut unohtamaan sun oman diagnoosin ja kertomaan 

kaiken oleellisen siihen tautiin liittyen. " (2)

"Kyllä mä aika lailla kerron kaikki oireet rehellisesti, mutta kyllähän se aina 

vaikuttaa, mitä sä tiedät. ” (6)

Suurin osa haastatelluista opiskelijoista kuitenkin kertoi rehellisesti omista 

oireistaan lääkärille etukäteen hankkimista tiedoista huolimatta. Oireiden 

kertomatta jättäminen koettiin lähinnä itselleen valehteluksi. Toisaalta kiireen 

takia jotkut oireet saattoivat jäädä mainitsematta.

"Mä en haluu antaa lääkärille sellosta kuvaa, että mulla olis joku tauti, mitä 

mulla ei oo. Ja kyllä mä kerron lääkärille kaikki mun olotilaan liittyvät oireet.
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Mä koen, että se ois sitten jo ittensäkin pettämistä, jos jättäis kertomatta, vaikka 

ne oireet ei sopiskaan siihen, mitä mä olisin etukäteen ajatellut. ” (3)

”Kyl mä sanon kaikki ne oireet, mitkä mulla on. Et en mä oo niin neuroottinen 

sen netin suhteen, että sanoisin jotain sairauteen liittyviä oletuskipuja. ” (5)

"Joskus mulla on saattanut epähuomiossa jäädä kertomatta joku oire lääkärille, 

mutta lähinnä se on liittynyt siihen, että siellä vastaanotolla on ollut niin kiire. ” 

(8)

Yllättävänä tekijä tuli esille se, että osa haastatelluista opiskelijoista koki 

jonkinlaista vastuuta siitä, että heidän täytyi joka kerta hakea tietoa ennen 

lääkärille menoa. Tämä vastuu lähinnä tarkoitti sitä, että jos he olivat päättäneet 

mennä tapaamaan lääkäriä, niin silloin he kokivat myös vastuuta siitä, että he 

eivät menisi sinne turhaan, jolloin he halusivat etsiä etukäteen mahdollisimman 

paljon tietoa internetin avulla.

”Mä koen eräänlaista vastuuta siitä, että mä haen etukäteen tietoa, koska mun 

mielestä on noloa lähteä tyhjin käsin lääkäristä pois niin, että mulla ei taaskaan 

ollu mitään sairautta, vaan olin ollut neuroottinen. Sen takia mä koen vastuuta, 

että pitää ensin ite hakea tietoa, että on periaatteessa oikeutettu menemään sinne 

lääkäriin ja kertomaan, että nyt on tällaisia juttuja. ” (2)

6.3.3 Kuluttajien kokemukset lääkäreiden reagoimisesta kuluttajien esille 
tuomiin tietoihin

Useimmat terveyteen liittyvät palvelut ovat kuluttajalle merkityksellisiä, jotka 

vaativat kuluttajan ehdottoman läsnäolon (luku 4.1). Tällaisten palveluiden 

ollessa kyseessä vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta kommunikaatiolla on 

suuri rooli. Asiakkaalle vuorovaikutussuhde taijoaakin hyötyjä, jotka liittyvät 

mm. henkilökohtaisiin kontakteihin. Vuorovaikutussuhteen onnistumisen 

kannalta haastatellut opiskelijat kokivatkin erittäin tärkeäksi tekijäksi 

luottamuksen syntymisen heidän ja lääkärin välille.
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"Mun mielestä tärkeintä siinä suhteessa on, että mun ja lääkärin välille syntyy 

luottamus. Toisaalta se syntyy aika helposti, mutta toisaalta toivois vielä 

ihmisläheisempää otetta lääkäreiden toimintaan. Silloin se mun luottamus vielä 

kasvais lääkäriä kohtaan. ” (9)

Lääkärin reagoimisella (kuuntelulla, sanallisella ja sanattomalla viestinnällä) on 

siis oleellinen vaikutus vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta (luku 4.2). 

Koska palvelukohtaamiset ovat luonteeltaan heterogeenisia, niin myös 

vuorovaikutuksen laatu saattaa vaihdella suuresti eri palvelukohtaamisten välillä. 

Haastateltujen opiskelijoiden mukaan lääkärit olivatkin reagoineet heidän esille 

tuomiin tietoihinsa hyvin vaihtelevasti.

Osa haastatelluista opiskelijoista koki, että lääkäri ei ollut reagoinut laisinkaan 

heidän esille tuomiin tietoihin. Toiset kokivat, että lääkäri oli jopa hieman 

vähätellyt heidän esille tuomia tietojaan. Kukaan haastatelluista ei kuitenkaan 

kokenut, että lääkäri olisi suhtautunut negatiivisesti esille tuotuihin tietoihin.

"Lähinnä se lääkäri suhtautu mun tietoihin aika naureskelevasti, koska mä olin 

niin nuori. ” (2)

"En oo ainakaan huomannut, että se lääkäri ois loukkaantunut, mutta toisaalta 

se vastaanotto on ollut aika välinpitämätöntä. ” (5)

Osa haastatelluista opiskelijoista koki jopa lääkärin suhtautuneen positiivisesti 

heidän esille tuomiin tietoihinsa. Heidän mielestään esille tuodut tiedot 

synnyttivät hedelmällistä keskustelua lääkärin kanssa. Aineistosta kävi myös 

ilmi, että kuluttajat toivoivat lisääntynyttä kommunikaatiota lääkärin kanssa. 

Tämä olisi erittäin hyödyllistä myös palvelun tuottajan näkökulmasta, koska 

tällöin vuorovaikutussuhteeseen tyytyväinen asiakas lisäisi myös palvelun 

tuottajan tyytyväisyyttä (luku 4.2.1).

"Ainakaan mun lääkäri ei oo suuttunut tai ärsyyntynyt mun esille tuomista 

tiedoista. Eikä se oo niitä tietoja kyseenalaistanutkaan. Ja mun mielestä se ois 

aika outoa, jos se lääkäri ärsyyntyis niistä tiedoista. Ja sit, jos mä kysyn, että
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voisko mulla olla tää ja tää sairaus, niin mä ainakin lääkärinä kokisin sen vaan 

sellasena positiivisena keskusteluna sen aiheen ympärillä, ja näkisin sen 

kuluttajan valveutuneena tyyppinä. Et mun mielestä sen tiedon julkituominen on 

hyvä asia ja se, että kyselee muutenkin, koska lääkärit on olleet yleisesti aika 

passiivisia mun mielestä. ” (3)

Haastateltujen opiskelijoiden keskuudessa oli havaittavissa pientä närkästymistä 

sen suhteen, että lääkäri ei ollut kuitenkaan sanonut mitään negatiivista heidän 

esille tuomista tiedoistaan, vaikka tiedot olisivatkin olleet ristiriitaisia lääkärin 

kanssa. Tällaisessa tilanteessa kuluttajat olisivat toivoneet lääkäriltä suosituksia 

ja ohjeistusta, mistä seuraavalla kerralla kannattaisi hakea terveyteen liittyvää 

tietoa. Empiirisen aineiston perusteella voidaan siis todeta, että kommunikaatio 

lääkärin ja potilaan välillä oli ollut yleisesti ottaen liian vähäistä. Toisaalta 

kommunikaation vähäisyyttä vastaanottotilanteessa voidaan osaksi selittää 

lääkäreiden hektisen työnkuvan perusteella.

Kiireellisyys vastaanottotilanteessa vaikuttaa myös vuorovaikutustilanteiden 

onnistumiseen ja edelleen asiakkaan tyytyväisyyden tasoon (luku 4.2). Kuluttajat 

olivat tottuneita vastaanoton nopeaan tempoon, mutta he näkivät sen silti 

ongelmana vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta.

”Kun on vaan jotenkin tottunut, et jos käy lääkärit, niin siel on tosi vähän aikaa, 

koska ne on niin ylityöllistettyjä. Välillä kokeekin, että on riesana, jos vielä 

sanoo jotain ylimääräistä tietoa sen vastaanoton aikana. ” (1)

Kuuntelemisen merkitystä palvelukohtaamisessa havainnollistettiin kuviossa 3. 

Lääkäreiden koettiin olevan hyviä kuuntelijoita poikkeuksetta haastateltujen 

opiskelijoiden keskuudessa. Kiire oli ainoa tekijä, jonka koettiin aiheuttaneen 

negatiivisia elementtejä kuuntelun suhteen. Lisääntyneen informaation koettiin 

jopa lisänneen lääkäreiden kuuntelun osuutta palvelukohtaamisen aikana.

”No ehkä se kuuntelemisen taito ei oo muuten tullu esiin, kun jos on sattunut 

menee johonkin lääkäriin ja sil on ollut kauheen kiire, ja sit on pitänyt jostain
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asiasta vielä kysyy tai sanoo jotain. Mut kyl mä muuten koen, että mua on 

kuunneltu hyvin. ” (1)

"Kuuntelulla on tosi kova merkitys. Yleensä se on ollu aikaan liittyvä, mistä on 

jäänyt huono maku, ja siinä on sitten tullu sellanen fiilis, että se lääkäri ei oikein 

paneudu mun ongelmiin kunnolla. ” (8)

"Kun mä tuon mun omia tietoja esille, joita mä oon etukäteen hankkinut, niin 

kyllä silloin lääkärillä on mun mielestä enemmän kuuntelevampi rooli kun 

aikaisemmin. " (9)

Sanalliseen viestinnän suhteen haastatellut opiskelijat kokivat kommunikaation 

lääkärin kanssa olevan hyvin suppeaa, mutta toisaalta kuitenkin riittävää 

hoitosuhteen kannalta. Myös lääkäreiden käyttämää sanastoa kritisoitiin. Jos oli 

nähty vaivaa ja haettu tietoa etukäteen, niin tällöin kuluttajat toivoivat 

lisääntynyttä sanallista viestintää lääkärin kanssa. Tällöin pelkän sairauden 

toteamista, tutkimusten suorittamista ja hoitosuositusten antamista ei koettu 

riittäväksi informaatioksi vaan haluttiin tietää enemmän mm. sairauden taustalla 

vaikuttavista tekijöistä.

"Periaatteessa oon tottunut hiljaisiin lääkäreihin, jotka vaan murahtelee ja 

kertoo tosi minimaalisesti sulle siitä sairaudesta. Mutta sitten toisaalta, jos joku 

lääkäri onkin selittänyt enemmän siitä sairaudesta, verikokeiden tuloksista tai 

mistä joku allergia johtuu, niin se on ollut tosi positiivista ja sitten jatkossa mä 

oonkin pyrkinyt menemään sille lääkärille, koska mä tiedän, että se on sellanen 

lääkäri, joka kertoo muistakin asioista, kun et onks joku pielessä vai ei. " (1)

"Mä haluisin löytää sellasen lääkärin, jolle ois kiva mennä joka kerta ja se ois 

sellanen vastaanottavainen ihminen ja että sillä ois vähän muutakin annettavaa 

kuin se lääkäritieto. ” (4)

"Mun mielestä lääkäreillä on puutteita sosiaalisessa kanssakäymisessä. Ne 

saattaa esim. käyttää sellasia sanoja, mitä ite ei tajuu tai sitten ne kommunikoi 

hirveen lyhytsanaisesti. ” (7)
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Sanattoman viestinnän (lähinnä ilmeiden, eleiden ja katseiden) suhteen 

lääkäreiden käyttäytymisessä toivottiin myös kuluttajaläheisempää asennetta, 

koska osa haastatelluista opiskelijoista koki lääkäreiden olevan etäisiä, joiden 

kanssa saattoi olla vaikeata keskustella. Vastaanotto nähtiinkin jäykkänä 

muodollisuuksia noudattavana prosessina. Erityisesti helposti huolestuvien 

kuluttajien keskuudessa tärkeänä asiana koettiin, että lääkäri oli ihmisläheinen ja 

osasi rauhoitella potilasta.

"Mun mielestä lääkärin tulis olla myös enemmän asiakaspalveluan roolissa. 

Ajatellaan esim. jotain syöpälääkäriä, et jos sä esim. istut huoneessa ja sulia on 

todettu just sellanen syöpä, mitä ei voida parantaa, niin kyllähän sen lääkärin 

täytyy osata olla positiivinen ja tunneälyinen. ” (4)

"Monet lääkäreistä ei oo hirveen ihmisläheisiä, mikä on aika ironista. Mä koen, 

että lääkäreiden pitäis olla paljon ihmisläheisempiä ja palvelualttiimpia. " (7)

"Varsinkin silloin, kun mulla on ollut tällasii oletettuja sairauksia, ja kun mä 

oon panikoinut ja mennyt lääkärille, niin silloin sen lääkärin taito rauhotella 

mua on korostunut ja sillä on ollut se isoin merkitys. ” (2)

Toisaalta tiedostettiin, että sanaton viestintä liittyi pitkälti lääkärin persoonaan, 

jota olisi vaikea lähteä muokkaamaan. Kuluttajien lisääntyneellä informaatiolla 

koettiin kuitenkin olevan vaikutusta myös sanattomaan viestintään.

"Sanattomasta viestinnästä on vaikea sanoa mitään, koska se liittyy aika paljon 

persoonaan, mut kyl sil on aika paljon vaikutusta kuitenkin 

kokonaisuudenkannalta. Esimerkiks, jos joku lääkäri suhtautuu mun esille 

tuomiin tietoihin tylysti, niin silloin mulle saattaa tulla epämiellyttävä olo ja 

sitten se saattaa vaikuttaa luottamuksen syntymiseen. ” (1)
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6.4 Kuluttajien ja lääkäreiden roolien muutokset kuluttajan näkökulmasta

Palvelun tuottajan osallistumista palvelutapahtumaan voidaan kuvailla palvelun 

tuottajan asettamina myötävaikutuksina ja panoksina, jotka mahdollistavat 

palvelun tuottamisen sekä jakeluprosessin (luku 4.3.1). Haastateltujen 

opiskelijoiden näkökulmasta lääkäreiden asettamien panoksien ja 

myötävaikutuksien tulisi kasvaa kuluttajien lisääntyneen informaation myötä. 

Yleisesti koettiin, että uudessa roolissa lääkärin tulisi kommunikoida enemmän, 

koska kuluttajilla on yhä enemmän perustietoa terveyteen liittyvistä asioista. 

Lisäksi lääkäriltä odotetaan uudessa roolissa lisääntynyttä palvelualttiutta ja 

ihmistuntemusta.

"Kyl se lääkärin rooli on muuttunut vähän enemmän palvelualttiimmaksi. Se ei 

oo enää sellanen, että sille kerrotaan vaan tosi auktoriteettimaisesti, vaan 

silläkin on vastuuta kertoa enemmän ja muutakin kuin vain määrätä verikokeet 

tai antibiootit. ” (1)

"Ennenhän se lääkäri on ollut täysin auktoritaarinen, vähän niin kuin Jumala, 

mutta nykyään sen roolihan on täysin muuttunut sinällään, että koska mä ainakin 

haen niin paljon tietoa etukäteen ja koen, että mulla on paljon tietoa aiheesta. 

Mä koen, että se palvelukohtaaminen on nykyään enemmänkin sellosta 

kaupankäyntiä, että se ei oo enää niin yksisuuntaista se tiedonjako, vaan 

nimenomaan tiedonvaihto on sellosta kaksisuuntaista kaupankäyntiä. ” (2)

Aikaisemmin koettiin lääkäreiden olevan jonkinlaisessa ylivertaisessa asemassa 

kuluttajiin nähden. Näin on osittain vieläkin, mutta haastateltujen opiskelijoiden 

mukaan kuluttajan ja lääkärin roolit ovat tasapuolistuneet kuluttajan tiedon tason 

lisääntymisen myötä. Tähän myös internetillä koettiin olevan suuri vaikutus, 

koska internetistä tietoa saa periaatteessa kuka vain käsiinsä ja milloin vain.

"Noi roolit on ehdottomasti tasapuolistaneet. Lääkärillä ei oo enää niin vahva 

auktoriteetti. Ja kuluttajilla on enemmän tietämystä, ja silloin kuluttajalla on 

kasvanut rooli siinä palvelutapahtumassa. Ennen ihmisillä oli käytössä vaan
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lääkärikirja ja tuttavat, kun nykyään ihmisillä on käytössä netti, jossa tietoa on 

enemmän kuin missään. ” (3)

Myös muiden medioiden vaikutus ja yleisen kiinnostuksen kasvaminen 

terveystietoa kohtaan kuluttajien keskuudessa nähtiin syynä kuluttajien 

lisääntyneeseen tiedon tasoon. Yleisen terveystiedon kiinnostuksen heräämisen 

taustalla nähtiin myös yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutuksia.

”Siihen vaikuttaa mun mielestä myös se, että hirveesti puhutaan nykyään 

hyvinvoinnista, ja että se on hirveen trendikästä olla hyvinvoiva ja sitten 

tietenkin se, että kuluttajat on nykyään koulutetumpia. ” (6)

Vaikka kuluttajan roolin nähtiin kasvaneen lääkärin ja kuluttajan välisessä 

palvelukohtaamisessa, niin tästä huolimatta koettiin lääkärillä olevan edelleen 

eniten tietoa ja asiantuntemusta.

"Kyllähän se lääkäri on edelleen se, jolla on tietoa eniten, mutta kyllä 

varmaankin potilas pystyy kyseenalaistamaan enemmän lääkäreitä ja 

hoitomuotoja. ” (7)

Myös asiakkaan osallistumista palvelutapahtumaan voidaan havainnoida 

myötävaikutuksina ja panoksina (4.3.2). Uudessa roolissa kuluttajien asettamat 

panokset mm. voimavarat, vaivannäkö ja vuorovaikutus ovat kasvaneet. 

Haastatellut opiskelijat kokivatkin omaavan vahvemman roolin lääkäriinsä 

nähden kuin aikaisemmin. Kuluttajien rooli nähtiin etenkin vaativampana ja 

odotuksien koettiin kasvaneen lisääntyneen informaation myötä. Haastatellut 

opiskelijat näkivät kuluttajien olevan uudessa roolissa myös aktiivisempina kuin 

aikaisemmin. Nämä muutokset kuluttajan roolissa koettiin lähinnä positiivisiksi 

asioiksi kuluttajien kannalta. Lääkärin kannalta kuluttajan uudenlaisen roolin 

nähtiin vaikeuttavan lääkärin työtä.

”Kuluttajat on nykyään vaativampia ja odottavat saavansa enemmän tietoa 

lääkäriltä eikä vaan sitä, että saa lääkäriltä paperin, joka sanoo, että käy 
hakemassa lääkkeet. ” (5)
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”Kuluttajasta on tullut tietoisempi, aktiivisempi, ärsyttävämpi, nokkavampi ja 

henkilö, joka luulee tietävänsä enemmän kuin oikeesti. Mutta mun mielestä nää 

roolit on muuttuneet hyvällä tavalla. Sinne lääkäriin ei tarvi mennä niin, että 

otetaan kaikki vastaan lääkäriltä, vaan nykyään ihmiset myös kyselee aktiivisesti 

ja tavallaan on messissä enemmän nykypäivänä. ” (6)

6.5 Lääkäreiden kokemukset potilaiden etukäteen hankkimista 

terveystiedoista

6.5.1 Potilaiden etukäteen hakemat tiedot

Luvussa 3.2 todettiin, että yhä useammat ihmiset keräävät terveyteen liittyvää 

tietoa internetin avulla. Myös haastateltujen lääkäreiden mukaan tämä oli trendi 

nykypäivänä etenkin opiskelijoiden keskuudessa. Kuitenkin jokainen lääkäreistä 

halusi korostaa potilaiden hakeneen aikaisemminkin etukäteen terveyteen 

liittyvistä asioista tietoa, mutta nykyään tiedon etsimisen koettiin lisääntyneen 

opiskelijoiden keskuudessa internetin myötä.

”Oikeastaan voisin sanoa, että suurin osa hankkii jotakin tietoa sairaudesta 

etukäteen internetin avulla. ” (1)

”Kyllä osa on hakenut ja varmaan lisääntyvässä määrin. Eikä yksin täällä 

YTHS: llä vaan ylipäätänsä tää ilmiö on ollut muuallakin jo monen vuoden 

ajan. ” (2)

Luvussa 2 todettiin, että useimmat niistä kuluttajista, jotka etsivät terveyteen 

liittyvää tietoa internetin avulla, etsivät tietoa tietystä sairaudesta tai 

lääketieteellisestä ongelmasta. Haastateltujen lääkäreiden mukaan potilaat olivat 

hakeneet tietoja yleensä vain harvinaisista tai pitkittyneistä oireista. Myös 

vaihtoehtoisista hoitomuodoista oli lääkäreiden mukaan haettu tietoa etukäteen.
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"Lähinnä silloin mä oon kokenut, että potilaat on hakenut tietoa, jos joku oire on 

ollut harvinaisempi. Ihan jokapäiväisistä oireista ei ihmiset hae tietoa. Että jos 

on joku oudompi oire, niin silloin ne hakee tietoa. ” (2)

"Sitten on nämä vaihtoehtoisista hoitomuodoista kovin kiinnostuneet ihmiset, 

niin niihin ei itse voi ottaa kauheasti kantaa ja täytyy sanoa, että ei ole 

perehtynyt hirveesti niihin. ” (3)

Tietojen esille tuomisen suhteen haastateltujen lääkäreiden mukaan potilas oli 

itse usein maininnut etukäteen hankituista tiedoistaan. Vastaanotolla käyneet 

potilaat olivat usein laittaneet oireita esimerkiksi Googleen ja saaneet sieltä 

jonkinlaisen diagnoosin. Tietojen esille tuominen liittyykin juuri näihin 

etukäteen tehtyihin diagnooseihin, joihin potilaat halusivat lääkärin mielipiteen.

"Potilas itse usein sanoo, kun hän kertoo oireistaan, että voisiko tämä liittyä 

esimerkiksi reumaan, kun on hakenut sieltä tietoa ja saanut siellä reumaan 

liittyvän diagnoosin oireiden perusteella. ” (1)

Terveyteen liittyviä sivustoja esiteltiin luvussa 2.1 ja 2.2. Kuten luvussa 2.2 

todettiin, niin myös lääkäreiden kokemuksien mukaan kuluttajien suosituin 

tiedonhakukanava oli Googlen käyttö. Haastatellut lääkärit kokivat, että potilaat 

olivat useimmiten hakeneet Googlen avulla epämääräisesti tietoa, eikä 

määrättyjä terveysaiheisia sivustoja, lukuun ottamatta YTHS: n verkkopalvelua, 

yleisesti käytetty. Keskustelufoorumeista tai muista virtuaaliyhteisöistä 

lääkäreillä ei ollut kokemuksia siitä, että he olisivat tiedostaneet kuluttajien 

käyttävän niitä aktiivisesti.

"En ole törmännyt, että keskustelupalstojen kautta opiskelijat olisivat hankkineet 

tietonsa. ” (1)

"Usein se on tällasta hyvin epämääräistä esim. googlettamalla haettua tietoa. 

Että se ei ole kovinkaan suunnattua hakua, vaan enemminkin se on sellosta 

hakuammuntaa, jossa on sitten sekaisin yleiset lääkärikirjan artikkelit ja 

erikoisraportit. ” (2)
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Yllä mainittu epämääräinen ”hakuammunta” Googlen avulla koettiinkin 

negatiiviseksi asiaksi lääkäreiden keskuudessa, koska tällöin esille nousi 

internetin terveystiedon laatu ja tarkkuus. Yleisesti ottaen internet nähtiin erittäin 

hyvänä välineenä hakea terveyteen liittyvää tietoa, jos tietoa haettiin oikeista 

paikoista. Kuitenkin haastatelluilla lääkäreillä oli kokemuksia siitä, että 

opiskelijat olivat usein hakeneet epämääräisesti terveyteen liittyvää tietoa 

Googlen avulla. Heidän mielestään olisi paljon suositeltavampaa käydä 

hakemassa tietoa kotimaisilta, tunnetuilta ja tunnustetuilta terveysaiheisilta 

sivustoilta. Hyväksi paikaksi hakea terveyteen liittyvää tietoa he mainitsivat 

YTHS: n verkkopalvelut, jossa tieto on asiallista ja erittäin kontrolloitua.

"Jos ne hakis tietoa oikeista paikoista, jossa tieto on hyvää ja luotettavaa. Mutta 

sitten, kun ihan umpimähkään pistää jonkun sanan ja hakee tietoa esim. 

Googlesta, niin sieltä saa vaikka mitä juttuja eteensä. Esimerkiks 

suolistotaudeista mulle tulee kysymyksiä erittäin ihmeellisistä 

dieettiehdotuksista, joita ei oo koskaan Suomessa ollut käytössä tai tutkittu, 

mutta joku yksittäinen tapaus on joskus kirjoittanut, että se on auttanut. " (2)

Sen sijaan yhdellä haastatelluista lääkäreistä oli vain positiivisia kokemuksia 

opiskelijoiden hakemista tiedoista. Hänen näkemyksensä mukaan opiskelijat 

pystyvät suhtautumaan kriittisesti hakemiinsa tietoihin, jonka takia 

opiskelijoiden hakema tieto on yleisesti ottaen laadukasta. Toisaalta kyseinen 

lääkäri ei yleisesti kysellyt potilailtaan tietolähteiden taustoja.

"Mulla on hirveen positiivinen olo sen suhteen, että opiskelijat ovat saaneet 

hirveen hyvin etsittyä juuri sitä oikeata tietoa. En kuitenkaan yleisesti oo 

kysellyt, että mistä ne on hankkineet sitä tietoa. " (3)

Lääkärit kokivatkin, että internetissä ei ole tällä hetkellä tarpeeksi YTHS: n 

kaltaisia suomenkielisiä ja luotettavia terveyssivustoja tarjolla kuluttajille, jossa 

terveyteen liittyvää tietoa on kohtuullisen suppeasti ja yksinkertaisesti esillä. 

Toisena luotettavana ja hyvänä lääkäreiden käyttämänä kotimaisena 

terveyssivustona mainittiin terveysportti, joka toisaalta koettiin liian laaja-
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alaiseksi kuluttajien käytön kannalta. Haastateltujen lääkäreiden mukaan 

terveyteen liittyvien asioiden ja käsitteiden tulisikin olla vain yleisellä tasolla 

esillä terveyteen liittyvillä sivustoilla. Tällaisten sivustojen puute nähtiin koko 

terveydenhuoltoa koskevaksi ongelmaksi, johon yhteiskunnan kehityshakkeiden 

kehittäjien tulisi puuttua.

"Mä pistänkin aika paljon toiveita tälle kansalliselle kehityshankkeelle ja siihen, 

että luodaan kansalaisille verkkoon terveyskirjasto ja terveysartikkeleita 

suomeksi. Terveydenhuollossa pitäisi olla käytössä sellaiset kanavat, jota me 

lääkärit voidaan suositella, että jos sä haet internetistä tietoa, niin nää sivut on 

luotettavia. Eli kansalaisille olis tiedossa, että nää tietyt sivut on luotettavia. Ja 

tässä pitää muistaa, että tiedon suppeus internetissä voi ollakin tiedon laajuus. 

Mä uskonkin, että ei tarvi olla mielettömän laajoja tietokantoja, vaan 
kohtuullisen lyhyellä sisällysluettelolla päästäisiin eteenpäin. ” (1)

"Toinen hyvä on tää terveysportti, mutta se on kyllä enemmän lääkäreille 

suunnattu ja siinä sitten helposti kuluttajat on ymmällään. Siellä on esimerkiksi 

kaikki hoitosuositukset ja turvallisuussuosituksia, joita ei oo hirveen helppo 

tulkita. Mä itse käytän juuri tätä terveysporttia omassa työssäni pari kolme 
kertaa viikossa. ” (2)

Yleisesti jokainen haastatelluista lääkäreistä oli antanut suosituksia tai 

kehotuksia hyvien ja luotettavien sivustojen suhteen, jos hän oli huomannut tai 

potilas oli itse kertonut käyttävänsä internetiä aktiivisesti terveystiedon 

etsimiseen. Potilaiden koettiin suhtautuneen hyvin tämäntapaisiin lääkäreiden 

suosituksiin ja kehotuksiin.

"Jos mä huomaan mun potilaan käyttävän paljon nettiä, niin sellaselle mä 

saatan antaa jotain suosituksia sivustojen suhteen ja sitten saattaahan sieltä 

löytyä myös paljon hoitoon liittyvää tietoa. ” (2)

"Ne on suhtautunut hyvin, koska ne on muutenkin sellasia, jotka käyvät netistä 

hakemassa tietoa. Ja muutenkin sivustojen osoitteen antaminen on vain pieni osa 

sitä koko hoitoprosessia. " (2)
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Haastatellut lääkärit halusivat kuitenkin korostaa, että tietoa on haettu 

aikaisemminkin paljon mm. lääkärikirjoista ja terveysaiheisista lehtiartikkeleista, 

mutta tiedonhakukanavat ovat vain muuttuneet vuosien saatossa. Internetin 

käyttömukavuuden (helppo ja nopea tapa etsiä tietoa) myötä tiedon etsiminen 

internetistä oli lääkäreiden mielestä saattanut jonkin verran lisääntyä.

”Kyllä sitä tietoa on aikaisemminkin haettu. Nyt ne hakevat netistä ja 

aikaisemmin hakivat kirjoista tai kyselivät tuttaviltaan. ” (2)

6.5.2 Lääkäreiden näkemys internetistä haetun terveystiedon tarjoamista 

hyödyistä ja haitoista

Internet tarjoaa kuluttajille nopean tiedonhakukanavan mm. eri lääkärikeskusten 

vertailuille. Haastatellut lääkärit kokivat hoidon tason parantuneen kuluttajien 

aktiivisen otteen myötä, koska myös lääkärit joutuvat pitämään omia tietojaan 

ajan tasalla aktiivisemmin kuin aikaisemmin.

"Kun mietin kuluttajan kannalta, niin sä saat kyllä varsin nopean käsityksen, 

että mitä terveydenhuollon palveluita tässä maassa on tarjolla. ” (1)

"Hoidon taso vähän paranee. Että kyllä lääkärin täytyy pitää aktiivisesti itsensä 

ajan tasalla. " (2)

Internetin haittapuolena nähtiin internetissä olevan tiedon moninaisuus, josta 

potilaan voi olla vaikea erottaa, mikä tieto on hyväksi ja mikä ei. Haastatellut 

lääkärit kokivatkin, että internetistä haettu tieto saattaa lisätä yleistä 

huolestuneisuutta ja luulosairautta kuluttajien keskuudessa. Internetin nähtiin 

aiheuttavan myös joitakin ristiriitoja yksityisen ja julkisen puolen 

terveyspalveluiden välille.

"Mutta sitten toi nettihän voi lisätä luulosairautta ja yleistä huolestuneisuutta, 

kun kaikki harvinaisimmatkin sairaudet näkee sieltä. ” (2)
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"Kun sä tavallaan voit löytää jonkun diagnoosin kannalta ihan epäolennaista 

tietoa tai sit sä voit löytää jonkin kaupallisen myyjän intressin, joka on ihan 

erilainen. Hankaluus tässä onkin se, että sä voit löytää hoidon, joka julkisella 

puolella on katsottu, että se on järkevä tehdä vain joissain tilanteissa, kun taas 

sitten tän kaupallisen puolen edustajan mukaan kaikkien mahdollisten ihmisten 

olisi hyvä ottaa tää hoito vastaan. ” (1)

6.5.3 Lääkäreiden näkemys tyypillisestä terveystietoisesta potilaasta

Taylorin ym. (2005) tutkimuksen mukaan tyypillinen kuluttaja, joka käyttää 

internetiä terveystiedon etsimiseen on korkeasti koulutettu 18-49-vuotias nainen. 

Haastateltujen lääkäreiden mukaan kuluttajien koulutuksen taso vaikuttaa tiedon 

etsimiseen. Hieman vanhemmat opiskelijat hakivat lääkäreiden mukaan 

enemmän tietoa kuin nuoret vasta opiskelunsa aloittaneet. Myös naisten koettiin 

olevan yleisesti kiinnostuneempia terveyteen liittyvistä asioista. Kuitenkin 

Taylorin tutkimustuloksista poiketen haastatellut lääkärit kokivat yhtälailla 

naisten sekä miesten hankkivan terveyteen liittyvää tietoa internetin avulla.

”Ne ei oo ihan perus opiskelijoita vaan voisi aika yleisemmin sanoa, että ne 

ihmiset, jotka on hakenut tietoa etukäteen, ovat lähemmäs kolmeakymmentä. ”

(3)

”Naisia on meillä enemmän potilaina, mutta nää, jotka on hankkineet tietoa 

etukäteen, niin aika tasan menee. ” (2)

”Akateeminen koulutus vaikuttaa yleisestikin tiedonhankkimistasoon. Ja kun 

mietin mun omia potilaita, niin emmä pysty erottelemaan niitä. Mun mielestä on 

yhtälailla miehiä ja naisia, jotka hakevat terveystietoa internetin avulla. ” (1)

Kuten luvussa 3.2 todettiin, niin kaikki eivät etsi etukäteen terveyteen liittyvää 

tietoa internetistä. Myös lääkäreiden mukaan on olemassa paljon ihmisiä, jotka 

eivät hae laisinkaan tietoa etukäteen, vaan oireiden ilmaannuttua he hakeutuvat 

lääkärin vastaanotolle. Tällaiset potilaat kokevat ongelman ratkaisemisen olevan 

lääkärin vastuulla eivätkä ole kiinnostuneita etsimään itse tietoa etukäteen.
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Lääkärit kokivatkin tällaiset potilaat helpommiksi potilaiksi hoitosuhteen 

kannalta. Toisaalta kuitenkin koettiin, että esimerkiksi kroonisen sairauden 

kohdalla tiedon hakematta jättäminen saattaisi olla huonompi asia hoitosuhteen 

kannalta.

"On ihmisiä, jotka eivät ole sillä tavalla kiinnostuneita omasta terveydestään. 

Eli he tulee sitten, kun heillä on joku vaiva ja sit se hoidetaan ja that's it. Ja niitä 

kyllä aina toivookin vastaanotolle, koska jossain asioissa he ovat helpompia. 

Mut sitten taas kroonisen sairauden kohdalla se kääntyy heitä vastaan. ” (1)

Terveystietoiset potilaat koettiin yleisesti vaativammiksi kuluttajiksi kuin 

noviisit ja heidän odotustensa koettiin olevan korkeampia pal vei ukohtaami sta 

kohtaan kuin noviisien. Palveluodotukset ovatkin hyvin asiakaskohtaisia ja 

asiakkaan muodostamiin odotuksiin vaikuttavat monet tekijät (vrt. luku 3.4). 

Terveystietoisia potilaita ei kuitenkaan koettu hankaliksi yleisesti, vaikka he 

olivatkin vaativia. Terveystietoisten potilaiden kohdalla lääkärit kokivat heiltä 

vaadittavan lisääntynyttä kommunikointia ja enemmän perusteluita 

näkemyksilleen kuin noviisien kohdalla. Lääkärit totesivat myös palvelutilanteen 

vaativuuden olevan yhteydessä potilaan persoonallisuuteen ja 

elämäntilanteeseen. Vaikeimpien tapauksien kohdalla lääkärit totesivat potilaalla 

olevan yleensä jonkinlainen persoonallisuushäiriö esim. luulosairaus.

"Ilman muuta terveystietoiset potilaat ovat vaativampia. Heille joutuu 

perustelemaan ratkaisujaan esimerkiksi niin, että siinä sillä potilaalla on 

printattuna jonkun professorin artikkeli, johon sit verrataan, et miksei sitten 

katota magneettikuvaa, kun kerran sen artikkelin mukaan se vois olla parempi 

ratkasu. Siinä joutuu sitten tosissaan perustelemaan kantojaan aika paljon 

vankemmin, kun sellasen kohdalla, joka ei ole sattunut tai edes kiinnostunut 

lukemaan kyseistä artikkelia. " (1)

"Sellanen potilas on tietenkin vaativampi potilas lääkärille, jolla on monenlaista 

vaivaa ja joka on paljon jo hakenut etukäteen tietoa. Se on oikeastaan tosi 

vaativaa ja sellaselle vastaanotolle pitäisi varata enemmän aikaa. Usein siinä on 

sitten mukana ongelmia myös oman elämän suhteen. ” (3)
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"Ne harvat hankalat tapaukset, jotka ovat hankkineet etukäteen tietoa, niin ne 

ovat kyllä miehiä. Näissä tapauksissa on vaikea saada mitään tolkkua. Kyllä 

tällasilla ihmisillä on useimmiten jonkinlainen persoonallisuushäiriö. ” (2)

6.6 Tiedon esille tuominen palvelukohtaamisen aikana

Tiedon esille tuominen palvelukohtaamisen aikana on lääkäreiden mukaan hyvin 

vaihtelevaa. Yleisesti koettiin potilaiden tuovan tietonsa hyvin asiallisesti esille. 

Parhaana tapana hoitosuhteen kannalta osa haastatelluista lääkäreistä koki sen, 

jos potilas toi heti vastaanoton alussa tai jopa ennen vastaanottoa ajanvarauksen 

yhteydessä esille etukäteen hankkimat tietonsa sekä muut taustatietonsa. Tällöin 

lääkärin oli helpompi selvittää taustalla piileviä muita tekijöitä mm. pelkoa 

vakavammasta sairaudesta, jonka koettiin ohjailevan vahvasti potilaan 

käyttäytymistä. Tietojen tuominen heti vastaanoton alussa koettiin myös vähiten 

lääkärin ammattitaitoa kyseenalaistavaksi. Erityisesti ristiriitaisten tietojen 

kohdalla lääkärit kokivat tärkeimmäksi sen, että potilaalle yritettiin selvittää, 

mistä ristiriitaisuus lääkärin ja potilaan tietojen välillä johtui.

”Hirveen monella tapaa kuluttajat tuovat niitä tietojaan esille. Mun mielestä 

kuitenkin hirveen usein se tieto tuodaan asiallisesti esille. Ja sitten se auttais 

todella paljon lääkärin työtä, jos esimerkiks jo ajanvaraustilanteessa tulisi ilmi, 

jos potilas on huolestunut jostain ja esimerkiks hänellä on pelko vakavammasta 

sairaudesta ja sitten, jos potilas on hankkinut etukäteen hirveesti tietoa tästä. ”

(3)

”Kaikki tieto, mitä potilas tuo esille heti palvelutapahtuman alussa on hyvä. Se 

on puolin ja toisin reilu peli. Jos potilas tuo tietonsa vastaanoton loppupuolelle 

esille, niin mä koen sen tietynlaisena epäluottamuksena, että ensin mua 

testataan, että osaanko mä jotakin ja sit paljastetaan myöhemmin muuta. ” (1)

”Pelko ja ahdistukset ohjaa meidän käyttäytymistä paljon enemmän kuin 

määritellyt oireet. Jos mä huomaan, että sillä potilaalla on yhtenä 

motivaattorina tiedon tuoma pelko esimerkiksi pahanlaatuisesta kasvaimesta.
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Silloin se tilanne on vähän erilainen jo lähtökohtaisesti, koska sillä on pelko 

pahasta sairaudesta, eikä vaan se, että se haluu selvittää, että mikä tää möykky 

oikeen on. ” (1)

"Niissä tapauksissa, jossa se potilaan esille tuoma tieto on ollut ristiriitaista, 

niin niissä tapauksissa on tärkeää selvittää, että mistä se syntyy ja minkä takia 

itse on sitä mieltä ja mistä lähteestä ne potilaan tiedot on ja onko ne 

luotettavia. ” (3)

"Varsinkin, jos on pelokas ihminen tai huolestunut ihminen, jolloin nähdään 

kaikki ne pahimmat vaihtoehdot, niin silloin se on sen vastaanoton asia 

rauhoitella potilasta. ” (3)

Palvelukohtaamista vaikeuttavaksi tekijäksi koettiin, jos potilaat eivät tuoneet 

kaikkia aikaisempia tietojaan esille. Esimerkiksi, jos potilas oli käynyt jo 

aikaisemmin toisella lääkärillä ja hänelle oli tehty aikaisemmin joitakin 

tutkimuksia. Tällaisen ”second opinionin” ajateltiin olevan tiettyjen potilaiden 

keskuudessa aika yleistä.

"Mutta ehkä niitä ongelmia voi syntyä silloin, jos potilas ei kerro, että jos hänen 

ongelmansa on ollut kauheen pitkä tai vaikee määritellä, jonka takia hän on jo 

usein käynyt eri lääkäreillä. ” (3)

Haastatellut lääkärit olivat myös yhtenäistä mieltä siitä, että aina on ollut 

potilaita, jotka eivät tuo heti tai laisinkaan kaikkia oireitaan esille. Empiirisen 

aineiston mukaan tällaisissa tilanteissa luottamuksellisen suhteen syntymien 

lääkärin ja potilaan välille on erittäin tärkeää.

"Sellosta tapahtuu aina välillä ja oikeastaan aina on tapahtunut, että ensin 

kuluttaja salailee joitain oireitaan. Sitten jossain vaiheessa potilas saattaa 

paljastaa myös muut oireensa. Tällaisissa tilanteissa auttaa, että potilaskontakti 

onnistuu. ” (3)
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”Semmosia potilaita on aina ollut, että he ite ajattelevat sinne taustalle 

useimmiten vakavamman diagnoosin, mutta sitten ne ei kerro siitä missään 

vaiheessa. Ja osa näistä saattaa hyvinkin olla sellasia, jotka on saanut sen 

tietonsa netistä. Mutta näin on aina myös ollut ennen nettiäkin. ” (1)

Toisaalta haastatelluilla lääkäreillä oli myös kokemuksia siitä, että potilaiden 

etukäteen hankkimat tiedot sekä itse tehdyt diagnoosit olivat aiheuttaneet 

ylimääräisiä tutkimuksia.

”Sitten on käynyt myös niin, että kun potilas on hankkinut etukäteen tietoa ja 

saanut päähänsä, että hänellä on nyt jokin tauti, ja koska vastaanoton tarkoitus 

on myös sulkea pois sen sairauden mahdollisuus, niin silloin se on voinut johtaa 

massiivisiin tutkimuksiin. ” (3)

”Mutta sitten toi netti voi kyllä lisätä luulosairautta ja yleistä huolestuneisuutta 

kuluttajissa, kun kaikki harvinaiset sairaudet näkee sieltä netistä. Silloin potilas 

voi ahdistua ja se lisää pelkoa turhaan. Ja sitä kautta saattaa tulla turhia 

tutkimuksia, jota lääkärillä ei olisi tullut mieleenkään ilman, että potilas tuo 

jonkun asian esille. Ja silloin lääkärin on vaikea jättää se asia tutkimatta, jos 

potilas tuo jonkun asian esille. Esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta on 

sellanen, joka aiheuttaa väsymystä ja opiskelijoita väsyttää aina. Sitten kun ne 

käy lukemassa, että pitäis olla myös vatsavaivaa ja kuivaiho, niin silloin ne 

esittää, että nyt mua vaivaa kaikki oireet, koska silloin ne tietää, että mitkä oireet 
liittyy siihen. ” (2)

6.7 Lääkäreiden näkemykset lisääntyneen informaation vaikutuksista 

potilaiden käyttäytymiseen

Luvussa 3 tarkasteltiin lisääntyneen informaation vaikutuksia kuluttajan 

käyttäytymiseen. Lisääntyneen tiedon koettiin jossain määrin vaikuttavan 

potilaan käyttäytymiseen negatiivisesti. Haastateltujen lääkäreiden mukaan 

lisääntynyt terveystiedon taso helposti hätääntyvien ihmisten kohdalla aiheutti 

turhaa huolestuneisuutta ja pelkoa vakavasta sairaudesta, jolloin myös lääkärin 

työn koettiin vaikeutuvan oleellisesti, koska pelkkä sanallinen viestintä ei enää
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riittänyt rauhoittamaan potilasta, vaan ensin täytyi voittaa potilaan luottamus. 

Luottamuksen syntymistä edistävänä tekijänä koettiin sellaisten internet 

sivustojen olemassaolo, joita voitaisiin suositella potilaille.

”Niissä tilanteissa, joissa ihmisillä on valtavia pelkoja ja huolia ja sellosta niin 

kuin epämääräistä varmuutta itsestään, niin silloin tällanen hakuammuttu tieto 

rikkoo sitä hoitosuhdetta ihan älyttömästi. Se vaikeuttaa. Sitä pelkoa ei 

välttämättä enää pysty poistamaan tiedolla, ja oikeastaan mun työkaluna tieto ei 

silloin riitä lainkaan, vaan silloin pitää vaan yrittää voittaa potilaan luottamus 

jotenkin. Ja siinä hyödyttää, jos meillä on neuvoa heille sellasia nettikanavia, 

jotka on turvallisia ja luotettavia. ” (1)

Toisaalta lisääntyneen informaation nähtiin vaikuttavan myös positiivisella 

tavalla potilaiden käyttäytymiseen sekä hoitosuhteeseen.

”Jossain tilanteissa se lisääntynyt tieto vaikuttaa hyvin positiivisella ja 

rakentavalla tavalla kuluttajiin. ” (1)

”Toisaalta hoidon taso voi olla parempi, kun kuluttaja tietää näistä asioista. ”

(2)

Lisääntyneellä informaatiolla koettiin olevan jossain määrin vaikutusta siihen, 

että hoitotulokset saattoivat olla nopeampia ja parempia. Lisääntynyt tieto saattoi 

myös madaltaa potilaiden kynnystä hakeutua vastaanotolle. Erityisesti 

arkaluontoisten sairauksien kohdalla internetin käytöstä koettiin olevan hyötyä.

"Asioissa, jotka ovat arkaluontoisia ja vähän niin kuin noloja ja joiden takia ei 

muuten uskalleta tulla vastaanotolle, niin niissä asioissa saatetaan saavuttaa 

nopeampia hoitotuloksia. Mä tarkoitan nyt esimerkiksi sukupuolitauteja tai 

mielenterveyteen liittyviä ongelmia. ” (1)
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6.8 Lääkärin ja potilaan roolien muutokset lääkärin näkökulmasta

Haastateltujen lääkäreiden mukaan lääkäreiden asettamat panokset 

palvelukohtaamista kohtaan ovat kasvaneet potilaiden lisääntyneen informaation 

myötä. Erityisesti lääkärit kokivat, että potilaat vaativat heiltä lisääntynyttä 

sanallista viestintää. Aineistosta kävi myös ilmi, että nykyään lääkäreiden pitäisi 

lukea potilaita kokonaisvaltaisemmin. Potilaiden lisääntyneen informaation 

koettiin myös vaikeuttavan ja monimutkaistavan joissain tapauksissa lääkärin 

työtä ja vastaanotolle täytyisi varata tällaisissa tapauksissa enemmän aikaa.

”Kyllä nykyään joutuu ehdottomasti jakamaan enemmän informaatiota niiden 

hoito-ohjeiden suhteen ja sitten tää muu hoito on saanut enemmän merkitystä. 

Aika paljon saa nykyään kertoa muutakin kuin, mitä pitää tehdä ja milloin saa

esimerkiksi mennä töihin. ” (2)

”Lääkärin tehtävä on ehkä enemmän kuin aikaisemmin jotenkin suhteuttaa sitä, 

että miten ne sen potilaan oireet ja sit se potilaan tietotaito ja yleinen tietämys 
on suhteessa toisiinsa. ” (1)

”Joissain kohdin potilaiden etukäteen hankkima tieto voi vähän hankaloittaa 

mun työtä ja mutkistaa sitä ja voi viedä enemmän aikaa. Näissä tapauksissa 

vastaanotto usein viivästyy ja sitten se johtaa usein siihen, että sovitaan uusi 

aika. Sitten lääkäri perehtyy siihen kuluttajan materiaaliin ja siihen, mistä 

potilas on saanut tietoja. Että toisaalta myös meidän työn luonne muuttuu. ” (3)

Myös potilaiden asettamien panoksien kohdalla huomattiin selkeää muutosta ja 

lääkärit kokivat potilaiden olevan aktiivisempia ja vaativampia.

”Potilaat ovat vaativampi silloin, kun ne tietää jo etukäteen jotakin. ” (2)

”Jos ihan yleistä trendiä hakee, niin voidaan sanoa, että potilaat ovat 
aktiivisempia. ” (3)
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7 TUTKIELMAN YHTEENVETO JA SUOSITUKSET

7.1 Teoriaosan yhteenveto

Internetissä on tarjolla monenlaista terveyteen liittyvää tietoa, johon kuluttajilla 

on lähes rajaton mahdollisuus päästä käsiksi. Nämä internetin 

informaatiofoorumit tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden syventää heidän 

tietojansa mm. vaihtoehtoisista mielipiteistä diagnooseihin ja hoitomuotoihin. 

Internet ei väheksykään ketään iän, sukupuolen, kansallisuuden tai uskonnollisen 

vakaumuksen perusteella vaan se on kaikkien niiden ihmisten käytettävissä, 

joilla on mahdollisuus ja tarvittava osaamistaso internetin käyttöön. Kuluttajien 

keskuudessa yksi suosituin terveystiedonhakukanava on internetin hakukoneiden 

(Google tai Yahoo) käyttö. Internetin mahdollistama terveystieto on kuitenkin 

hyvin vaihtelevaa, josta nousee huoli tiedon laadusta ja tarkkuudesta. 

Terveydenhoidon piirissä onkin yritetty kehittää menetelmiä internetissä olevan 

tiedon luokittelua varten.

Internetin mahdollistamalla terveystiedolla on suoranaisia vaikutuksia kuluttajan 

käyttäytymiseen terveydenhoidossa. Lisääntyneen terveystiedon myötä kuluttajat 

ovat yhä aktiivisempia ja heidän motivaationsa etsiä terveyteen liittyvää tietoa 

ennen lääkärin vastaanotolle menoa on kasvanut. Kuluttajien lisääntyneellä 

tiedon tasolla on ennen kaikkea vaikutusta kuluttajien odotuksiin 

palvelukohtaamista kohtaan, jotka ovat korkeammalla tässä uudessa tilanteessa. 

Myös kuluttajien palvelukokemukset saavat uudenlaisia piirteitä, kun kuluttajien 

asettamat panokset palvelukohtaamista kohtaan kasvavat. Kuitenkaan kaikki 

kuluttajat eivät hyödynnä internetin tarjoamia terveyteen liittyviä palveluita ja 

myös kulutuksen suhteen internetin käyttäjät voivat erota toisistaan 

huomattavasti. Kuluttajia voidaankin segmentoida internetin käytön suhteen. 

Lisäksi internetin terveyspalveluiden käytön, lisätiedon etsimisen ja 

tyytyväisyyden suhteen voidaan tunnistaa erilaisia ryhmiä.

Myös lääkärin ja kuluttajan välinen palvelukohtaaminen saa uusia ulottuvuuksia 

kuluttajien lisääntyneen terveystiedon myötä. Ennen kaikkea lääkärin ja potilaan
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roolit saavat uusia piirteitä ja kuluttajat ottavat yhä aktiivisemman roolin heidän 

terveyteen liittyvissä asioissa ja siinä, miten terveydenhuolto tuottaa heille 

hoitoa. Uudenlaisessa palvelukohtaamistilanteessa vuorovaikutuksen 

onnistumisella on iso merkitys, jonka tulisi onnistua sekä asiakkaan että 

palveluorganisaation näkökulmasta. Vuorovaikutus koostuu kuuntelemisesta, 

sanattomasta ja sanallisesta viestinnästä. Vuorovaikutuksen onnistumisella on 

myös suora vaikutus asiakkaan tyytyväisyyteen ja edelleen palvelun tuottajan 
kannattavuuteen.

7.2 Empiirisen tutkimuksen yhteenveto sekä jatkotutkimuksen aiheita

Tiedonhakuvälineenä internet koettiin kuluttajien keskuudessa helpoksi ja 

nopeaksi tavaksi hakea terveyteen liittyvää tietoa. Haastateltujen lääkäreiden 

kokemuksien mukaan sekä miehet että naiset olivat hankkineet yhtä useasti 

etukäteen terveyteen liittyvää tietoa. Kuluttajien tiedon hakuun vaikutti 

kuluttajien koulutuksen taso sekä ikä. Yleisesti ottaen haastatellut opiskelijat 

hakivat tietoa vain tiettyjen oireiden ja sairauksien perusteella. Tietoa haettiin 

usein vain itselle, mutta tiedonhakua toteutettiin myös perheenjäsenien ja 

ystävien tarpeesta. Ehdottomasti suosituimmaksi tiedonhakukanavaksi nousi 

internetin hakukoneen, Googlen, käyttö. Muiden hakukanavien, kuten 

keskustelupalstojen tai terveyteen liittyvien sivustojen käyttö, oli passiivisempaa. 

Tiedonhaun useuden suhteen haastateltujen kuluttajien keskuudessa ilmeni 

suuria eroja, jonka mukaan voihinkin segmentoida kuluttajia kolmeen eri 
segmenttiin.

Empiirisen aineiston perusteella internetin taijoaman tiedon luotettavuus koettiin 

sekä kuluttajien että lääkäreiden keskuudessa ongelmalliseksi. Tiedon 

luotettavuuden arviointi kuluttajien keskuudessa perustui yleisesti ottaen vain 

internetistä saatujen tietojen sekä kuluttajien aikaisempien tietojen keskenään 

vertailuun. Erityisesti lääkärit kokivat puutteita turvallisista ja luotettavista 

kotimaisista terveysaiheisista sivustoista. He näkivät tämän koko 

terveydenhuollon kannalta ongelmalliseksi ja toivoivat, että tulevaisuudessa
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kehitettäisiin yleisiä ohjeita siitä, mitkä ovat turvallisia ja hyviä terveysaiheisia 

sivustoja terveystiedon etsimisen suhteen.

Internetin kautta hankitun tiedon koettiin aiheuttavan sekä positiivisia että 

negatiivisia muutoksia kuluttajien käyttäytymiseen ja kuluttajien etukäteen 

hankkima tieto vaikutti vahvasti siihen olivatko he hakeutuneet lääkärin 

vastaanotolle. Helposti hätääntyville ja luulosairaille kuluttajille internetin kautta 

hankittu tieto saattoi aiheuttaa turhaa huolestuneisuutta ja hätiköintiä lääkärille 

hakeutumisen suhteen. Lääkärit kokivatkin, että useimmiten internetin kautta 

hankittu tieto saattoi tällaisten kuluttajien keskuudessa aiheuttaa pelkoa 

vakavammasta sairaudesta. Kriittinen suhtautuminen internetin tarjoamaan 

tietoon koettiin haastateltujen lääkäreiden ja opiskelijoiden keskuudessa erittäin 

oleelliseksi tekijäksi, jotta internetistä hankitusta tiedosta koettiin olevan hyötyä 

kuluttajille.

Kuluttajien lisääntyneen informaation myötä kuluttajien odotukset 

palvelukohtaamista kohtaan olivat suuremmat. Lääkärit kokivat tällaisten 

kuluttajien olevan vaativampia ja aktiivisempia. Yhtäläiset tiedot lääkärin kanssa 

myötävaikuttivat kuluttajien palvelukokemuksiin. Sen sijaan ristiriitaiset tiedot 

koettiin hämmentäviksi ja saattoivat aiheuttaa turhautuneisuuden tunnetta 

kuluttajissa.

Tietojen esille tuomisen suhteen oli havaittavista erilaista käyttäytymistä 

kuluttajien keskuudessa. Suurin osa kuluttajista toi etukäteen hankkimat tietonsa 

jossain vaiheessa palvelukohtaamista esille. Etukäteen hankittujen tietojen 

tuominen heti vastaanoton alussa tai ennen vastaanottoa ajanvarauksen 

yhteydessä koettiin haastateltujen lääkäreiden keskuudessa yleisesti 

parhaimmaksi tavaksi hoitosuhteen kannalta. Tietojen esille tuominen vasta 

vastaanoton lopussa koettiin osittain negatiiviseksi asiaksi lääkäreiden 

keskuudessa ja jopa heidän ammattitaitoaan kyseenalaistavaksi tekijäksi. 

Yleisesti kuluttajat eivät kokeneet kyseenalaistavana lääkärin ammattitaitoa 

tuodessaan esille etukäteen hankkimia tietojaan.
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Yllättävänä asiana esille tuli etukäteen hankitun tiedon vaikutus siihen, mitä 

kuluttajat kertoivat lääkärilleen oireistaan tai sairaudestaan. Osa haastatelluista 

opiskelijoista myönsi, että etukäteen hankitulla tiedolla oli selvästi vaikutusta 

siihen, mitä he kertoivat lääkärilleen oireistaan. Esimerkiksi joitakin oireita 

saattoi jäädä kertomatta lääkärille, jos ne eivät sopineet etukäteen tehdyn 

diagnoosin määritelmiin. Tämä toimi myös toisinpäin eli lääkärille saatettiin 

kertoa kaikista oireista, jotka liittyivät etukäteen tehtyyn diagnoosiin, vaikka 

näitä oireita ei kuluttajilla ollutkaan. Kuitenkin suurin osa haastatelluista 

kuluttajista kertoi rehellisesti oireistaan lääkärilleen. Myös lääkäreiden 

keskuudessa tiedostettiin tämä ongelma. Lääkärit halusivat kuitenkin korostaa, 

että tällaisia kuluttajia on aina ollut olemassa, ja että internetin suoraa vaikutusta 

kyseiseen ongelmaan on vaikea määritellä. Tämä aihe kuitenkin tarjoaa 

mielenkiintoisen näkökulman laajemman tutkimuksen toteuttamiselle: Miten 

kuluttajien etukäteen hankkima tieto vaikuttaa lopulliseen diagnoosiin?

Kuluttajan lisääntyneellä tiedolla koettiin olevan myös vaikutusta lääkärin ja 

kuluttajan väliseen palvelukohtaamiseen. Luottamuksellisen suhteen syntyminen 

koettiin sekä lääkäreiden että kuluttajien keskuudessa oleellisimmaksi tekijäksi 

vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta. Kuluttajien kasvanut tiedon taso 

vaikutti lääkärin asettamiin panoksiin ja myötävaikutuksiin 

palvelukohtaamisessa. Erityisesti vuorovaikutuksen merkityksen kasvaessa 

lääkärin täytyi kommunikoida enemmän ja laajemmin vastaanottotilanteessa. 

Empiirisen tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että vuorovaikutus 

kuluttajan ja lääkärin välillä ei yleisesti ollut kovin onnistunutta kuluttajan 

näkökulmasta. Huonosti koettu vuorovaikutus aiheutti joissakin kuluttajissa 

tyytymättömyyttä. Tyytymättömyys vuorovaikutuksen laatuun saattoi aiheuttaa 

jopa sen, että kuluttaja hakeutui toiselle lääkärille. Kuluttajien näkökulmasta 

vastaanottoa tulisikin kehittää enemmän yksilöä huomioivammaksi prosessiksi, 

jossa kuluttajien tarpeet, toiveet, tietotaso jne. huomioidaan joka kerta erikseen. 

Erityisesti kuluttajat toivoivat lääkäreiltä ihmisläheisempää lähestymistapaa.

Lääkäreiden ja kuluttajien välisten roolien koettiin myös muuttuneen kuluttajien 

lisääntyneen informaation myötä. Sekä kuluttajien että lääkäreiden näkökulmasta 

nähtiin yleisesti lääkärin ja kuluttajien roolien tasapuolistuneen. Erityisesti
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kuluttajien koettiin olevan aktiivisempia sekä vaativampia. Tulevaisuudessa 

lääkäripalvelulta tuottavilla yrityksillä onkin haasteita kehittää yhä tehokkaampia 

strategioita tällaisten kuluttajien palvelemiseksi. Toisaalta haaste koskee koko 

terveydenhuoltoa. Tämä näkökanta antaakin erittäin mielenkiintoisen 

jatkotutkimusaiheen. Erityisesti olisi tärkeätä tutkia, miten lääkäreiden työtä 

tulisi kehittää, jotta he pystyisivät vastaamaan yhä vaativampien asiakkaiden 

toivomuksiin ja tarpeisiin. Myös se tulisi ottaa huomioon, että terveystietoiset 

kuluttajat vievät usein enemmän aikaa vastaanotolla kuin noviisit. Miten siis 

näihin haasteisiin voidaan vastata tulevaisuudessa?

Internetin vaikutusta kuluttajien lisääntyneeseen terveystiedon tasoon voi olla 

kuitenkin vaikea määritellä. Haastatellut lääkärit halusivatkin korostaa, että aina 

on ollut potilaita, jotka ovat hakeneet etukäteen terveyteen liittyvää tietoa, joten 

internetin välittömiä vaikutuksia kuluttajien käyttäytymiseen sekä lääkärin ja 

kuluttajan väliseen palvelukohtaamiseen oli heidän mukaan vaikea tulkita. 

Aikaisemmin tietoa haettiin mm. lääkärikiijoista tai tuttavilta. Internetin tultua 

laajasti kuluttajien tietoisuuteen terveyteen liittyvän tiedon hakeminen oli 

kuitenkin selvästi lisääntynyt kuluttajien keskuudessa.

Lopuksi pitää myös korostaa, että koska kaikki haastatellut kuluttajat olivat 

nuoria opiskelijoita, niin vastauksia ei voida yleistää laajemmin. 

Yleistettävämpien tutkimustulosten saamiseksi tutkimuksen kohteeksi tulisikin 

ottaa mm. eri ikäluokkiin ja erilaisten koulutustaustan omaavia kuluttajia.

99



LÄHTEET

Adam, P., Long, R. & Wiener, D. 2002. Are Your Patients Satisfied? Marketing 

Health Services. Vol. 22, No. 3. 29-32

Anonymous 2006. How will patients behave? Medical Marketing and Media. 

Vol. 41, No. 6. 49-55.

Bateson, J.E.G. 1985. The Self-Service Customer: an exploratory study. Journal 

of Retailing. Vol. 61, No. 3. 49-76

Beatty, S.E., Coleman, J.E., Reynolds, K.E. & Lee, J. 1996. Customer-Sales 

Associate Retail Relationships. Journal of Retailing. Vol. 72, No. 3

Bitner, M.J. 1990. Evaluating Service Encounters: The Effects of Physical 

Surroundings and Employee Responses. Journal of marketing. Vol. 54, No. 2. 
69-83

Bitner, M.J., Faranda, W., Hubbert, A.R. & Zeithaml, V.A. 1996. Customer 

Contributions And Roles In Service Delivery. International Journal of Service 

Industry Management. Vol. 8, No. 3. 193-205

Brennan, F. 1985. Personal Selling. Science Research Associates, Inc., 1983, 

United State of America.

Brand, D. 2006. Service Charge. Marketing Health Services. Vol. 26, No. 2. 32- 

34

Campbell, R. 2003. Consumer Health, Patient Education and The Internet. 

Internet Journal of Healthcare Administration. Vol. 2, No. 1. 15-21

100

L



Clow, К., Kurtz, D.L., Ozment, J. & Ong, B.S. 1997. The Antecedents of 

Consumer Expectations of Services: an empirical study across four industries. 

Journal of Services Marketing. Vol. 11, No. 4. 230-248

Comm, C.L. & LaBay, D.G. 1996. Repositioning colleges using changing 

student quality perceptions: an exploratory analyse. Journal of Marketing for 

Higher Education. Vol. 7, No. 4. 21-34

Cook, D. & Coupey, E. 1998. Consumer behaviour and unresolved regulatory 

issues in electronic marketing. Journal of Business research. Vol. 41, No. 1.231- 

238

Coulter, A. 2002. Patients' View of the good doctor: Doctors have to earn 

patients' trust. British Medical Journal 325 (7366), 668-669

Crosby, L.A., Evans, K.A. & Cowles, D. 1990. Relationship quality in service 

selling: An interpersonal influence perspective. Journal of Marketing. Vol. 54, 

No.3.

Dabholkar, P.A. 1996. Consumer evaluations of new technology-based self- 

service options: an investigation of alternative models of service quality. 

International Journal of Research in Marketing. Vol. 13, No. 1. 29-51

Davies, B., Baron, S. & Harris, K. 1999. Observable Oral Participation in the 

Servicing System: Toward a Content and Process Model. Journal of Business 

Research. Vol. 44, No. 1.47-53

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. 2000. Handbook of Qualitative Research. Second 

edition. Sage Publications, Inc., London.

Donald, A., Lindenberg В. & Humphreys L. 1998. Medicine and Health on the 

Internet: the good, the bad and the ugly. Journal of American Medical 

Association. Vol. 280, No. 15. 1303-1309

101



Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Gummerus 

Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

EU. Euroopan yhteisöjen komissio 2002. eEurope 2002: Terveysaiheisten 

verkkosi vustoj en laatukriteerit. Komission tiedonanto neuvostoille, 

parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. KOM(2002) 

667 lopullinen, Bryssel.

Flanigan, A. & Metzger, M. 2000. Perceptions of Internet information 

credibility. Journalism and Mass Communication Quarterly. Vol. 77, No. 3. 13- 
19

Grace, D. & O' Cass, A. 2001. Attributions of service switching: a study of 

consumers and providers perceptions of child-care service delivers. Journal of 

Services Marketing. Vol. 15, No. 4. 300-321

Grönroos, C. 1982. An Applied Service Marketing theory. European Journal of 

Marketing. Vol. 16, No. 7, pp. 30-41

Grönroos, C. 1990. Service Management and Marketing. ISL Förlag, Göteborg.

Gummersson, E. 1978. Toward a theory of professional service marketing. 

Industrial Marketing Management. Vol. 7, No. 2. 89-95

Gwinner, K.P., Gremler, D.D. & Bitner, M.J. 1998. Relational Benefits in 

Service Industries: The Customer’s Perspective. Journal of Academy of 

Marketing Science. Vol. 26, No.2.

Hausman, A. 2004. Modelling the Patient-Physician service encounter: 

Improving Patient outcomes. Academy of Marketing Science Journal. Vol. 32, 

No. 4. 403-415

Health on the Net Foundation 2001. Evolution on Internet use for health 

purposes. February/March

102

L



Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2000. Tutkimushaastattelu. Yliopistopaino, Helsinki

Hsiu-Fen, L. 2007. The role of online and offline features in sustaining virtual 

communities: an empirical study. Internet Research. Vol. 17, No. 2. 119-138.

Jaakkola, E. 2006. Customer participation in medical services: Services 

provider’s perceptions. Forthcoming in 2007 in Health Services Management 

Research. Physicians views on the influence of patient participation on treatment 

decisions-an explorative study.

Johnson, M. & Zinkhan, G. 1991. Emotional Responses to a Professional Service 

Encounter. Journal of Services Marketing. Vol. 5, No. 2. 5-16.

Joutsenvirta, M. 1999. Yrityksen kontaktihenkilöstön palveluroolit 

vuorovaikutustilanteessa. Helsinki. Helsingin kauppakorkeakoulu, 

markkinoinnin pro gradu- tutkielma.

Kelley, S.W., Donelly, J.H. Jr. & Skinner, S.J. 1990. Customer Participation in 

Service Production and Delivery. Journal of Retailing. Voi. 66, No. 3. 315-335

Kim, P. 1999. Published criteria for evaluating health-related websites: review. 

British Medical Journal 318: 6477-649

Kvist, Taija 2004. Hoidon laatu- potilaiden ja henkilöstön yhteinen asia? 

Kopijyvä, Kuopio

Laing, A., Hogg, G. & Winkleman, D. 2003. The professional service encounter 

in the age of the Internet: an exploratory study. Vol. 17, No. 4/5. 476-493

Laing, A., Hogg, G. & Winkleman, D. 2004. Healthcare and the information 

revolution: re-configuring the healthcare service. Health Services Management 

Research. Vol. 17, No.3. 188-200

103



Leigh, T.W. & Summers, J.О. 2002. An initial evaluation of industrial buyer's 

impressions of salesperson's non verbal cues. The Journal of Personal Selling 

Sales Management. Vol. 22, No. 1. 41-54

Lusch, R.F, Brown, S.W. & Brunswick, G.J. 1992. A general framework for 

explaining internal vs. external exchange. Journal of the Academy of Marketing 

Science. Vol. 10, Spring. 119-134

Lynch, J. & Schuler, D. 1990. Consumer evaluation of the quality of hospital 

services from an economics of information perspective. Journal of Health care 

Marketing. Vol. 10, No. 2. 16-22

Malhotra, N.K. & Birks, D.F. 2003. Marketing Research. An Applied Approach: 
Prentice-Hall, Inc.

Miles, M.B & Huberman, M.A. 1994. Qualitative Data Analysis. An Expanded 

Source Book. Second Edition. SAGE Publications, California, USA.

Murray, K.B. 1991. A Test Marketing Services Theory: Consumer Information 

Acquisition Activities. Journal of Marketing. Vol. 55, 10-25

Mustonen, M. 2006. Terveystiedon hankinta. Oulun yliopisto; 

Informaatiotutkimuksen laitos. Viitattu 3.4.2007.

http://www.uta. fi/viesverk/terveysviestinta/index.php?s=6&d=5_l

Namasivayam, K. & Hinkin, T.R. 2003. The customer’s role in the service 

encounter: The effects of control and fairness. Cornell Hotel and Restaurant 

Administration Quarterly. Ithaca. Vol. 44, No. 3. 9-26.

Nicholas, D. 2003. The British and their use of web for health information and 

advice. Aslib Proceedings 55(5/6): 261-276

Niittamo, P. 2002. Henkilöarviointi kohdistuu usein myyntimieheen. Myynti & 

Markkinointi. 2/2002, 16.

104

L



Ojala, T. & Uutela, A. 1993. Rakentava vuorovaikutus. WSOY, Porvoo.

Ollilainen, T. 1985. Ryhmäkeskustelu kvalitatiivisena tutkimusmenetelmänä. 

Liiketaloustiede: markkinoinnin pro-gradu- tutkielma, Helsingin

kauppakorkeakoulu.

Ostrom, A. & Lacobucci, D. 1995. Consumer trade-offs and the evaluation of 

services. Journal of Marketing. Vol. 59, January. 17-28

Palmer, A. 1998. The Principles of Services marketing. Toinen painos. McGraw 

Hill Publishing Company, Boston.

Pesonen, H., Lehtonen, J. & Toskala, A. 2002. Asiakaspalvelu 

vuorovaikutuksena. PS-Kustannus, Helsinki.

Price, L.L. & Arnould, E.J. 1999. Commercial Friendships: Service Provider- 

Client Relationships in Context. Journal of Marketing. Vol. 63.

Reynolds, K.E & Beatty, S.E. 1999. Customer Benefits and Company 

Consequences of Customer-Salesperson Relationships in Retailing. Journal of 

Retailing. Vol. 75, No.l.

Rodie, A.R. & Kleine, S.S. 2000. Customer participation in services production 

and delivery. In Handbook of Services Marketing & Management, ed. By. T.A. 

Swartz & D. lacobucci, 111-125. Sage Publications, Thousand Oaks.

Rope, T. 1992. Markkinointitutkimuksen opas. Mainostajien liitto, Helsinki.

Ruusuvuori, J., Raevaara, L. & Peräkylä, A. 2003. Potilas vaivansa tulkkina 

ymmärtääkö lääkäri yskän? Suomen lääkärilehti 58 (42), 4219-4225

Seppälä, V. 1995. Markkinointitutkimus. Helsingin kauppakorkeakoulun 

julkaisuja, opetusmoniste 0-138. HeSE Print, Helsinki.

105



Shostack, LG. 1984, Designing Services That Deliver, Harward Business 

Review, 84 January-Februarys. 34-43

Snow, R. 2006. Rethinking the Web. Marketing Health Services. Vol. 26, No. 2. 
35-37

Sohlberg, T. 1993. Sairaalapotilaiden käsityksiä ihmisläheisestä hoidosta 

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 

julkaisuja. No 12/1993. Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopio.

Solomon, M., Supemant, C. Czepiel, J. & Gutman, E. 1985. A Role Theory 

Perspective on Dyadic Interactions: The Service Encounter. Journal of 
Marketing. Vol. 49, 99-111.

Sternberg, D.J. 2004. The New E-Health. Marketing Health Services. Vol. 24, 

No. 1.46-48

Steme, J. 1996. World Wide Web Markkinointi: Integroi Internet Yrityksen 

Liiketoimintaan. Suomen Atk-kustannus, Espoo

Taipale, V., Lehto, J., Mäkelä, M., Kokko, S., Muuri, A. & Lahti, T. 2004. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet. Viides uudistettu painos. WSOY, 
Porvoo.

Taylor, J., Gombeski Jr.W. & Dillon, В. 2005. Web Wellness. Marketing the 

Health Services. Vol. 25, No. 2. 32-37

Tienhaara, H. Diagnoosi netistä? Iltalehti. 14.4.2007. 32-33

Toiviainen, H. 2007. Konsumerismi, potilaiden ja kuluttajien aktiivinen toiminta 

sekä erityisesti lääkäreiden kokemukset ja näkemykset potilaista kuluttajina. 

Stakes, Tutkimuksia 160, Helsinki.

106

L



Uusitalo, H. 1991. Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. 

WSOY, Porvoo.

Webb, D. 2000. Understanding the customer role and its importance in the 

formation of service quality expectations. Service Industries Journal. Vol. 20, 

No. 1. 1-21

Weiss, R. 2005. Opening the Portals. Marketing the Health Services. Vol. 25, 

No. 3. 10-11.

Wensing. M., Jung, H.P, Mainz, J., Olesen F. & Grol, R. 1998. A systematic 

review of the literature on patient priorities for general practice care. Part 1. 

Description of the research domain. Social Science of Medicine 47 (10), 1573- 

1588

Wikström, S. 1996. The consumer as a co-producer. European Journal of 

marketing. Vol. 30, No. 4. 6-9

Williams, P., Huntington, P. & Nicholas, D. 2003. Health information on the 

Internet: a qualitative study on NHS Direct Online users. Aslib Proceedings 

55(5/6): 304-312

Wilson, P. 2001. How to find the good and avoid the bad and ugly: a short guide 

to tools for rating quality of health information on the Internet. BMJ: British 

Medical Journal 324(7337): 598-600

Wyatt, J. 1997. Commentary: measuring quality and impact of the World Wide 

Web. BMJ; 317: 1881-84

Ylikoski, T. 1999. Unohtuiko asiakas? 2., uudistettu painos. Otava, Keuruu.

Zeithaml, V.A. & Bitner, MJ. 2003. Services Marketing. Integrating customer 

focus across the firm. 3. painos. McGraw-Hill, Boston.

107



Zeithaml, V., Parasuman A., Berry, L.L. 1993. The nature and determinants of 

customer expectations of service. Journal of the Academy of Marketing Science. 
Vol. 49, No. 2. 33-46

108

1



LIITTEET

Liite 1. Kuluttajahaastatteluiden esivalinnassa käytetty puhe

Hei! Teen tällä hetkellä gradua, joka liittyy lääkäreiden ja potilaiden väliseen 

palvelukohtaamiseen ja siihen, miten kuluttajien lisääntynyt terveystiedon taso 

vaikuttaa kuluttajan käyttäytymiseen ja kuluttajan ja lääkärin väliseen 

palvelukohtaamiseen. Nyt tarvitsisin haastateltavia tutkielman empiirisen osan 

toteuttamista varten. Olisitko kiinnostunut osallistumaan?

Jos esihaastateltava oli kiinnostunut, niin sitten hänelle esitettiin seuraava 

kysymys: Oletko hakenut tai haetko yleisesti internetistä terveyteen liittyvää 

tietoa ennen lääkärin vastaanotolle menoa?

Jos esihaastateltava vastasi kumpaankin kysymykseen kyllä, niin silloin hänet 

valittiin lopullisten haastateltavien joukkoon.
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Liite 2. Lääkärihaastatteluiden saate e-maili

Hei,

Opiskelen Helsingin kauppakorkeakoulussa ja teen tällä hetkellä graduani, joka 

liittyy lääkäreiden ja potilaiden väliseen palvelukohtaamiseen. Tutkielmani 

tavoitteena on tarkastella kuluttajan lisääntyneen terveystiedon vaikutusta 

kuluttajan käyttäytymiseen ja edelleen tämän vaikutusta kuluttajan ja lääkärin 

väliseen palvelukohtaamiseen. Tutkielmassa keskityn ennen kaikkea kuluttajiin, 

jotka etsivät terveystietoa internetin kautta ennen ensimmäistä

palvelukohtaamista (avohoito). Liitteenä ovat tutkielmani tarkemmat tavoitteet ja 

rajaukset sekä tutkielman taustaa.

Nyt etsinkin lääkäreitä YTHS: n piiristä, joita voisin tulla haastattelemaan 

tutkielmani empiiristä osaa varten. Haastattelumenetelmänä tulen hyödyntämään 

teemahaastattelua, joka tulisi kestämään n. 45-60 min. Haastattelun tulisin 

tekemään tämän kevään/kesän aikana ja haastattelut tullaan käsittelemään

anonyymisti.

Toivottavasti aihe herättää kiinnostusta sinussa ja pääsen juttelemaan lisää 

aiheesta kanssasi haastattelun merkeissä! Yhteystietoni löytyvät viestin lopusta.

Terveisin,

Minna Koivukangas
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Liite 3. Haastattelurunko (opiskelijat)

1. Kuinka usein käytät internetiä terveystiedon etsimiseen? Mitä hakukanavia 

tai sivustoja käytät? Mitä ja minkälaista tietoa (mm. tietoa erilaisista 

hoitomuodoista, lääkkeistä, lääkäreistä, sairauksista jne.) sieltä etsit? Kenen 

tarpeisiin tietoa haet?

2. Kuinka luotettavana pidät internetin taijoamaa terveystietoa?

3. Miten tieto vaikuttaa käyttäytymiseesi? Vaikuttaako saamasi tieto siihen 

menetkö lääkärille laisinkaan?

4. Miten etsimäsi terveystieto vaikuttaa palvelukohtaamista kohtaan

muodostamiisi odotuksiin? Entä mikä vaikutus lisääntyneellä tiedon tasolla 

on kokemuksiisi ja tyytyväisyyden tasoosi?

5. Otatko keräämäsi tiedon mukaan vastaanotolle ja kerrotko lääkärille 

löytämistäsi tiedoista? Miten käytät tietoa hyväksi palvelukohtaamisen 

aikana? Missä vaiheessa vastaanottoa tuot etukäteen hankkimat tietosi esille? 

Onko sinulla usein jo ennen lääkärin vastaanottoa mietittynä jonkinlainen 

diagnoosi mahdollisesta sairaudestasi?

6. Mitä merkitystä lääkärin reagoimisella on (kuuntelu, sanallinen ja sanaton 

viestintä)?

7. Koetko, että kyseenalaistat lääkärin ammattitaitoa tuomalla julki etukäteen 

hankkimia tietojasi?

8. Mitä hyötyjä uskot internetin kautta hankitusta terveystiedosta olevan? Entä 

haittaa?

9. Miten koet internetin kautta hankitun terveystiedon vaikuttavan lääkärin ja 

kuluttajan väliseen palvelukohtaamiseen? Entä vuorovaikutukseen lääkärin 

kanssa? Mikä merkitys ylipäätänsä on sanattomalla ja sanallisella viestinnällä 

sekä kuuntelemisella lääkärin ja kuluttajan välisessä palvelukohtaamisessa?

10. Koetko, että lääkärin ja potilaan roolit olisivat muuttuneet lisääntyneen 

informaation myötä?

11. Minkälaisia kokemuksia sinulla on ylipäätänsä internetin kautta hankitusta 

terveystiedosta? Aiotko jatkossakin käyttää toistuvasti internetin taijoamia 

terveyteen liittyviä palvelimia?
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Liite 4. Haastattelurunko (lääkärit)

1. Oletteko havainneet, että vastaanotolle tulevat opiskelijat olisivat itse 

hankkineet etukäteen tietoa mahdollisesta sairaudestaan?

2. Miten tämä ilmenee vastaanottotilanteessa? Miten potilas tuo sen esille? 

Miten se vaikuttaa tuossa tilanteessa? Koetko sen negatiiviseksi vai 

positiiviseksi asiaksi? Koskeeko tämä jotain tiettyjä sairauksia vai 

voitaisiinko tyypillistä ”tietorikasta” potilasta kuvailla jotenkin?

3. Ovatko terveystietoiset potilaat mielestänne erilaisia kuin noviisit? Sujuuko 

vastaanotto helpommin heidän kohdallaan vai hankaloittaako heidän tiedon 

tasonsa vastaanoton kulkua?

4. Muuttaako kuluttajien lisääntynyt terveystieto ja mahdollisuus hankkia tietoa 

internetistä lääkärin ja potilaan rooleja? Miten?
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Liite 5: Haastateltujen kuvaukset

Kuluttajat:

(1) - opiskelija, 26 vuotta, nainen, ei lapsia

(2) - opiskelija, 26 vuotta, nainen, 1 lapsi

(3) - opiskelija, 24 vuotta, mies, ei lapsia

(4) - opiskelija, 23 vuotta, nainen, ei lapsia

(5) - opiskelija, 23 vuotta, nainen, ei lapsia

(6) - opiskelija, 22 vuotta, nainen, ei lapsia

(7) - opiskelija, 25 vuotta, nainen, ei lapsia

(8) - opiskelija, 32 vuotta, nainen, 1 lapsi

(9) - opiskelija, 24 vuotta, nainen, ei lapsia

Lääkärit:

(1) - nainen

(2) - mies

(3) - nainen

Jotta lääkärit pysyisivät täysin anonyymeinä, heistä ei voida antaa tämän 

tarkempaa kuvausta.
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