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Kohtaus lääkärisarjasta: hämärä huone, 
jossa makaa potilas massiivisessa sairaa
lasängyssä. Sängyn ympärillä on kokoel
ma vaikuttavan näköisiä laitteita, jois
ta menee letkuja ja piuhoja potilaaseen. 
Yhdessä laitteessa on näyttö, johon piir
tyy erivärisiä käyriä ja numeroita. Yhtäk
kiä laite alkaa hälyttää vihlovalla äänel
lä, yksi käyristä on suora! Paikalle ryn
tää joukko hoitajia ja lääkäreitä muka
naan elvytyslaitteisto. Lääkäri lätkäisee 
elvytyslaitteen kahvat potilaan rintake

hälle, huutaa IRTI ja täräyttää sähköä po
tilaaseen. Kaikki tuijottavat hälyttävän 
laitteen näyttöä. Muuttaako suora viiva 
muotoaan?

Jokainen television lääkärisarjoja 
seurannut tunnistaa suorastaan ikoni
seksi muodostuneen elvytystilanteen 
siihen sarjoissa liitettyine laitteineen. Tv
sarjoilla ei ole juurikaan tekemistä todel
lisuuden kanssa – esimerkiksi edellä ku
vatussa sydämenpysähdystilanteessa ei 
sähköisellä sydämen rytminkääntämi

sellä ole mitään käyttöä. Kuitenkin ih
misten käsitys terveysteknologioista1 pe
rustuu usein nimenomaan median välit
tämään kuvastoon, lääkärisarjoihin, lää
ketiedettä käsitteleviin dokumentteihin 
sekä lehtikuviin. (Diem, Lantos & Tuls
ky 1996; Brown & Webster 2004, 146; 
Lupton 2012, ix, 15.) Se, mikä tahtoo 
jäädä näkymättömäksi, on laitteita työs
sään käyttävien terveydenhoitoalan am
mattilaisten näkökulma terveysteknolo
gioihin.

Ihmisten käsitykset terveysteknologioista perustuvat usein tv-sarjoihin, joissa laitteet hälyttävät ja potilaita 
elvytetään dramaattisissa olosuhteissa. Median tuottamalla kuvalla ei kuitenkaan ole välttämättä paljon 
tekemistä todellisuuden kanssa. Niinpä tässä artikkelissa keskitytäänkin siihen, millaisia kokemuksia ja 
käsityksiä tosielämän sairaalan teknologisessa ytimessä, teho-osastolla ja leikkaussaleissa työskentelevillä 
terveydenhoitoalan ammattilaisilla terveysteknologioista on.

Puhetta laatikoista, joissa on 
satunnaislukugeneraattori 
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Tarkastelenkin tässä artikkelissa ni
menomaan sitä, mitä suomalaisen kes
kikokoisen keskussairaalan tehoosas
tolla ja leikkaussaleissa työskentelevät 
eri ammattiryhmien edustajat kertovat 
heille jokapäiväisistä terveysteknolo
gioista. Siis laitteista, jotka ”on suunni
teltu ymmärtämään, diagnosoimaan ja 
hoitamaan sairautta, akuutteja ja kroo
nisia tauteja ja psyykkisiä ja fyysisiä vai
voja sekä ennalta ehkäisemään tällaisten 
tilojen ilmaantuminen alun alkaenkin” 
(Brown & Webster 2004, 4).

Valitsin tutkimuskohteeksi nimen
omaan leikkaussalit ja tehoosaston, 
koska ne ovat sairaalan teknologista ydin
tä: terveysteknologiat ovat erottama
ton osa niiden toimintaa ja siellä tehtä
vä hoitotyö on läpiteknologisoitunutta. 
Artikkelissa on siis kyse siitä, mitä ter
veysteknologiat merkitsevät terveyden
hoitoalan ammattilaisille, joiden on nii
tä työssään käytettävä. Seuraavassa käy
däänkin lävitse haastateltavien teknolo
giamäärityksiä, heidän kokemaansa tek
nologista muutosta sekä teknologioiden 
etuja ja haittoja. Tuloksena on eräänlais
ta teknologioiden ympärille kietoutuvaa 
työpaikkaetnografiaa, jossa painottuvat 
työntekijöiden kokemukset ja käsitykset 
(ks. Pöysä 2012).

Tutkimukseni nojaa kulttuurisen ter
veystutkimuksen lähtökohtiin ja näkö
kulmiin. Kulttuurinen terveystutkimus 

tarkastelee terveyteen ja sairauteen se
kä terveydenhoitoon liittyviä kysymyk
siä kulttuurintutkimuksellisesti, jolloin 
lähtökohtana on käsitys siitä, että kaik
ki inhimillinen toiminta on kulttuuris
ta. Tällöin myös terveys, sairaus ja ter
veydenhoito – mukaan lukien länsimai
nen lääketiede – sekä näihin liittyvät ko
kemukset ja käsitykset ovat kulttuurisia 
ilmiöitä ja siten kulttuurintutkimuksen 
keinoin ja välinein tutkittavissa. (Hon
kasalo, Salmi & Launis 2012, 7–9; Lup
ton 2012, viii.)

Terveysteknologioiden kulttuurinen 
tutkimus puolestaan on tutkimusala, 
jossa teknologian ja terveyden kulttuu
rinen tutkimus kohtaavat. Teknologian 
kulttuurinen tutkimus lähestyy tekno
logiaa samalla logiikalla kuin kulttuu
rinen terveystutkimus terveyttä: tekno
logia on läpikäyvästi kulttuurista, joten 
teknologian tutkiminen kulttuurintut
kimuksellisesti on mielekästä. Tästä nä
kökulmasta tarkasteltuna teknologia ei 
ole vain fyysisiä laitteita ja välineitä, vaan 
siihen liittyy aina myös ihmisten toimin
taa ja tietoa: teknologian merkitykset 
ovat aina ihmisten tietyssä ajassa, pai
kassa ja tilanteessa tuottamia.2 Teknolo
giat siis saavat merkityksensä jokapäiväi
sissä, toistuvissa käytännöissä. (MacKen
zie & Wajcman 1985, 3; MacKay 1997, 
268; Uotinen 2005a, 37–38; Faulkner 
2009, 19.)

Käytäntöteoriasta (practice theory) on 
tullut keskeinen teknologioiden, niiden 
merkitysten ja käyttäjien välisten suhtei
den hahmottamisen väline teknologian 
kulttuurisessa tutkimuksessa. Tällöin 
käytännöt ymmärretään materiaalisesti 
eli teknologisesti välittyneinä toiminnan 
järjestyksinä tai tekoina, jotka muodos
tuvat jaettujen ymmärrysten, toisin sa
noen tiedon ympärille. Näin käsitys käy
tännöistä lomittuu toimivalla tavalla tek
nologian kulttuurisen tutkimuksen tek
nologiaymmärryksen kanssa: molem
mat muodostuvat fyysisistä artefakteis
ta, ihmisten toiminnasta ja tiedosta (vrt. 
Hadders 2009, 574; Phillips 2012, 869). 
Yksittäisistä käytännöistä – esimerkik
si tavasta käyttää jotain tiettyä laitetta – 
muodostuu laajempia käytäntöjen kenttiä 
(field of practices). Tehoosasto, leikkaus
sali ja koko sairaalakin ovat tällaisia käy
täntöjen kenttiä. Ymmärrän nämä ken
tät teknologian työssä merkityksellistä
misen kontekstina. Tämä on se teoreetti
nen peruslähtökohta, josta käsin tarkas
telen, miten haastateltavani terveystek
nologioista puhuvat, millaisia merkityk
siä he laitteille antavat. (Schatzki 2000, 
11–12; Heath, Luff & Sanchez Svensson 
2003, 92; Olin Lauritzen & Hydén 2007, 
3–4; Webster 2007, 1, 103, 167; Shove, 
Pantzar & Watson 2012, 10–13.)
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Artikkeli perustuu keväällä 2011 
tehtyihin laajoihin keskustelunomai
siin teemahaastatteluihin.3 Haastatelta
via oli kaikkiaan 11 ja he työskentelevät 
tehoosastolla ja leikkaussaleissa.4 Haas
tateltavista kuusi on anestesialääkäreitä, 
neljä hoitajia ja yksi lääkintävahtimesta
ri.5 Haastattelut kestivät vajaasta kahdes
ta reiluun kolmeen tuntiin, ne tallennet
tiin digitaalisesti ja kirjoitettiin puhtaak
si niin sanottua etnografista litterointi
tapaa6 käyttäen, josta tuloksena oli 570 
sivun raakamateriaali.

Tätä materiaalia olen analysoinut 
laadullisen sisällönanalyysin periaattei
den mukaisesti, sitä lähilukien. Paitsi tut
kimusmateriaalin lukemisena ja tutki
musaineiston muodostamisena, ymmär
rän lähiluvun myös tuotetun aineiston 
analyysina ja analyysin tutkimusteks
tiksi kirjoittamisena. Konkreettisesti lä
hilukuni oli prosessi, joka rakentui tutki
muksen raakamateriaalin toistuvissa lu
kukerroissa. Lukukertojen myötä muo
dostin materiaalista tutkimuskysymyk
siin vastaamaan kykenevää tutkimusai
neistoa.7 Prosessin alkupisteenä toimivat 
haastattelujen teemat, kuten terveystek
nologian määritys, teknologinen muu
tos sekä laitteiden edut ja haitat. Analyy
siprosessin edetessä painopiste siirtyi 
haastattelumateriaalien toistuvasta lä
pikäymisestä muistiinpanojen tekemi
sen kautta varsinaisen tutkimustekstin 

tuottamiseen. Tällöin analyysi muuttui 
teoreettisemmaksi ja siirtyi kauemmak
si haastatteluteemoista. Lähiluvun tutki
musprosessi on siis pyramidimainen: la
vean pohjan päälle rakennetaan lukuisia 
jossain määrin toisteisia, kapenevia ker
roksia, kunnes saavutetaan rakennelman 
huippu, valmis tutkimusteksti. (Pöysä 
2010, 338–340.)

”Ei niitä niin koe teknologiaks, 
yksinkertasempaa teknologiaa” 
– terveysteknologian määritys

Kun haasteltavilta kysyi, mitä terveys
teknologioita heidän työhönsä liittyy, 
ensimmäiseksi selvisi, että niitä on pal
jon. Erilaisia laitteita ja välineitä on jo
pa niin runsaasti, että niille tulee tietyllä 
tavalla sokeaksi. Kuten muissakin tutki
muksissa on todettu, johonkin jokapäi
väiseen, koko ajan läsnäolevaan teknolo
giaan ei tule niin kiinnittäneeksi huomi
ota, vaan maallikolle kovinkin ihmeel
liset laitteet ovat tehoosastolla ja leik
kaussaleissa työskenteleville aivan ar
kisia ja arkisuudessaan näkymättömiä 
(Uotinen 2007, 53; O’KeefeMcCart
hy 2009, 792; Phillips 2012, 869). Täs
tä syystä työpaikalla läsnä olevien lait
teiden muisteleminen oli välillä yllättä
vän vaikeaa.

Et mietin just tota hengityskaasu
analysaattoria, joka meillä on ollu 
nyt muuntaman vuoden. [...] Nin si
tä en näköjään maininnut, koska se
kin on tavallaan semmonen mitä 
myö tehhään koko ajan. [...] Sen ta
kia sitä ei tuu mainittua, koska se on 
vähän [kuin] maallikolle se, että otan 
kynän taskusta ja kirjotan vähän jo
tain. (H1, 6)

Haastateltavat kuitenkin luettelivat lu
kuisan määrän työssään käyttämiään 
laitteita, kuten esimerkiksi potilastieto, 
valvonta ja anestesiajärjestelmät, poti
lasvalvontamonitorit, erilaiset hengitys 
ja keinomunuaislaitteet, imu ja diater
mialaitteet sekä kuvantamislaitteet ja 
tähystysleikkausiin liittyvät ”tähystys
tornit”. Mielenkiintoista on, että maini
tut laitteet ovat aina sähköllä toimivia ja 
lisäksi yleensä joko suurikokoisia, uusia 
tai työläitä. Sen sijaan pitkään käytössä 
olleita, pieniä, sähköttömiä tai vaivatto
mia välineitä ei erikseen kysymättä juu
rikaan muistettu, vaikka sellaisiakin on 
teholla ja leikkaussaleissa hyvin paljon 
ja niitä käytetään hoitotyössä jatkuvasti. 
Maininnanarvoinen (terveys)teknologia 
on siis alan ammattilaistenkin mieliku
vissa ensisijaisesti isoa, uutta, sähköistä 
ja monimutkaista. Vanhemmat, yksin
kertaisemmat, arkiset laitteet puoles
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taan määrittyvät einiinteknologiaksi 
(vrt. Uotinen 2007, 53).

Itsestäänselvyyksien kielellistämi
sen vaikeus tuli vielä selvemmin esiin ky
symyksessä miksi mainitut laitteet ovat 
terveysteknologiaa. Usein kysymyksen 
pohdinta aloitettiin toteamalla että ter
veysteknologia liittyy tavalla tai toisella 
potilaisiin. Näin terveysteknologiaa ovat 
sellaiset laitteet, jotka ovat joko fyysises
ti lähellä tai kiinni potilaassa tai jopa po
tilaan sisällä tai joilla katsotaan potilaan 
sisälle. Tällaisia olisivat sitten vaikkapa 
hengityskone, infuusiopumput, dialyysi
laite, pulssioksimetri, sydämentahdistin, 
tähystysvälineet sekä erilaiset kuvanta
mislaitteet, kuten ckaari.

Pelkkä potilaskontakti todettiin kui
tenkin riittämättömäksi terveysteknolo
gian määritykseksi. Esimerkiksi potilas
tietojärjestelmä ei ole konkreettinen lai
te, joka olisi potilaassa kiinni, mutta sil
ti se haastateltavien mielestä on ehdotto
masti terveysteknologiaa. Niinpä toinen 
tapa määrittää terveysteknologia oli lä
hestyä sitä oman työn kautta.

Ne [terveysteknologiat] liittyy kaik
ki jollain tavalla siihen potilaan hoi
tamiseen ja siihen työhön, mikä lää
kärin homma on. Elikkä taudin mää
ritys ja hoidon määrääminen ja sitte 
toimenpiteiden teko ja hoitaminen. 
Nin siihen liittyvät laitteet. (A2, 11)

Tällöin terveysteknologiaa ovat ne lait
teet ja välineet, joita haastateltavat käyt
tävät jokapäiväisessä työssään. Näin 
määritettynä kuitenkin monista tavalli
sistakin teknologioista, kuten leikkaus
ten dokumentointiin käytettävistä ka
meroista ja dvdtallentimista, tulee ter
veysteknologioita.

Se on semmonen DVDsoitin, mis
sä on kovalevy. [...] Et se on niinkun 
ihan periaatteessa siviilikäyttöön, 
mut se on toisaalta siinä silmäsalin 
tornissa. Nin tuota tekeekö se siitä 
sitten sairaalateknologiaa. (LVM1, 
18)

Kolmas vaihtoehto terveysteknolo gian 
määrittämisessä olikin sen pohtimi
nen, onko laitteissa itsessään jotain sel
laista, joka määrittäisi sen terveystek
nologiaksi. Haastateltavien mielestä il
meisin vastaus on se, että terveystekno
logia on teknologiaa, joka (toimiessaan 
oikein) tuottaa terveyttä. Tuo määritys 
todettiin kuitenkin liian yksinkertais
tavaksi. Tarkemmin ajateltaessa haasta
teltavat sanoivat terveysteknologian en
sinnäkin olevan ainakin erittäin kallis
ta, esimerkiksi ortopedin vasara ei ko
vin paljon eroa kirvesmiehen vasaras
ta, paitsi hinnaltaan. Laitteet ja välineet 
ovat usein myös hienostuneita, siis huo
mattavaa (suunnittelu)tiedon ja taidon 

määrää edustavia. Laitteiden mainit
tiin myös olevan monimutkaisia, jolloin 
niiden käyttäminen edellyttää rautaista 
ammattitaitoa. Lisäksi ne ovat yhä voi
makkaammin tietoteknistyneitä; monen 
laitteen toiminta nojaa erilaisiin tieto
teknisiin ratkaisuihin ja ominaisuuksiin.

Yksikään haastateltava ei omaehtoi
sesti pohtinut terveysteknologian fyysis
tä olomuotoa tuntomerkkimielessä. Ky
syttäessä he kuitenkin totesivat laitteilla 
olevan samantapainen ulkoasu, joka pe
rustuu siihen, että laitteiden muotoilus
sa ja värien valinnassa tavoitellaan tie
tynlaista uskottavuutta. Terveystekno
logia ei siis voi näyttää ”barbitaksilta”, 
koska ne ovat ”vakavia laitteita”. Tulok
sena onkin mahdollisimman neutraalin 
näköisiä laatikoita, jotka ovat yleensä si
nerviä, harmahtavia tai viherviä ja joilla 
on tietynlainen äänimaailma (vrt. Had
ders 2009, 581). Lisäksi laitteet on val
mistettu kulutusta ja jatkuvaa puhdis
tamista kestävistä materiaaleista, kuten 
muovista ja metallista. Teknologiat tuot
tavatkin pelkällä ulkoasullaan sairaalak
si tunnistettavissa olevan ympäristön.

”Sama vehje näyttää nyt kaikki, 
mihinkä ennen tarvittiin kolme 
laitetta” – teknologinen muutos

Haastateltavien puheessa tuli näkyviin 
terveydenhoitoalalla tapahtuneen tek
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nologisen muutoksen nopeus ja laajuus. 
Muutostahtia selittää se, että terveystek
nologiateollisuus on merkittävä globaa
li toimija, joka tuottaa ja markkinoi yhä 
uusia innovaatioita jatkuvasti. Terveys
teknologia muistuttaakin tietyllä tavalla 
informaatio ja kommunikaatioteknolo
giaa, jota sitäkin leimaa jatkuva muutos 
ja päivittämiskierre (Uotinen 2003, 136; 
Uotinen 2005b, 13).

Vaikka sairaaloihin ei hankita jo
kaista tarjolla olevaa laitetta, viimeisim
pinä vuosikymmeninä leikkaussaleissa 
ja tehoosastoilla tapahtunut teknologi
nen muutos on huomattava. Haastatelta
vat myös arvioivat muutoksen jatkuvan 
edelleen kiivaana, jolloin teknologian 
tulevaisuudessa tuomia mahdollisuuk
sia voi vain arvailla.

Aika pitkälle voiaan vielä varmaan 
mennä, että ei varmaan osaa kuvi
tellakaan. Mä oon joskus leikkimie
lisesti ajatellu, että sitte se anestesia
lääkärin työ on helppoo, kun poti
laalle pannaa kypärä päähän ja kään
netään napista ni se nukahtaa. (A1, 
15)

Haastateltavien muutoksen kokemuk
seen vaikuttaa eniten työuran pituus, 
jolloin erityisen huomattavana muutos
ta pitivät pitkän uran tehneet lääkärit ja 
hoitajat. Heidän mielestään teknologiat 

ovat lisääntyneet ja kehittyneet huimas
ti ja muutos on ollut jopa ”yhtä kaaosta”. 
Hiukan nuorempien mielestä tietyt ”pe
rusjutut” ovat olleet käytössä jo kauan, 
mutta uutuuksiakin on omalle uralle sat
tunut lukuisa määrä. Nuorimmat haasta
teltavat puolestaan kertoivat, etteivät ole 
kohdanneet kovin paljon kokonaan uut
ta teknologiaa työuransa aikana.

Paitsi teknologiat itsessään, myös 
teknologinen muutos on muuttunut, yh
täältä se on nopeutunut, mutta toisaalta 
hidastunut. Aiemmin teknologiset harp
paukset olivat suuria ja käyttöön tuli täy
sin ennennäkemättömiä laitteita, kuten 
verenpainemonitori:

Muistan ku ensimmäiset verenpai
nemonitorit ilmaantu joskus 80lu
vun alussa. Se oli aivan ihmeellinen, 
tuli ihan jotain uutta. Ensi oli mus
tavalkeita ja sitten värillisiä. Ihan en
simmäiset [...] oli semmo[sia], et
tä verenpainemittarissaki semmo
nen viisari heilu systolisen ja diasto
lisen paineen välillä. Ja sitte siitä sai 
kääntää nappulasta, näyttääkö se si
tä diastolista vai systolista painetta. 
Se oli vielä Ollimonitori nimeltään. 
(A1, 5)

Nykypäivää lähestyttäessä aidosti uu
sia innovaatioita tulee vähemmän, mut
ta jo olemassa olevien teknologioiden 

edelleen kehittäminen tuottaa ”uutuuk
sia” kiihtyvällä tahdilla. Sama ilmiö kos
kee monia muitakin teknologioita, kuten 
esimerkiksi viihdeelektroniikkaa. Tut
kimuksessa tätä ilmiötä on kuvattu jaol
la kehittyviin (evolutionary) ja vallanku
mouksellisiin (revolutionary) innovaati
oihin. Edelliset, vanhojen ideoiden tai 
laitteiden varaan rakentuvat kehitysku
lut ovat vallankumouksellisia keksintö
jä yleisempiä. (Iserson & Chiasson 2002, 
223.) Hyvä esimerkki tällaisesta jo ole
massa olevaa eteenpäin kehittävästä in
novaatiosta on se, miten leikkaussaleis
sa pitkään käytössä olleisiin laitteisiin tu
li akku ja näin päästiin eroon hankalista 
sähköjohdoista.

Porat ja sahat ei enää toimi sillä pak
sulla piuhalla, vaan ne on niitä akku
käyttösiä, johdottomia paljon enem
män. [...] Onhan ne kevyempiä käyt
tää, ei tartte kannatella sitä johtoo sii
nä. Ja kun [...] sahaa [...] monesta eri 
suunnasta, ni se piuha ei oo siinä tiel
lä. Ei oo sitä riskiä, et lääkäri sahaa 
sen sähköjohdon. [...] (H3, 20–21)

Vallankumoukselliset innovaatiot ovat 
puolestaan harvinaisia, ne ovat laitteita 
tai lääkkeitä, jotka muuttavat lääketie
teellisiä käytäntöjä perustavalaatuisella 
tavalla (Iserson & Chiasson 2002, 223). 
Tällainen on Ollimonitorin lisäksi esi
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merkiksi sydämenpysähdyksestä elvy
tetyn potilaan aivovauriota ehkäisevä 
viilennyshoito (Reinikainen 2012, 63–
64; Reinikainen ym. 2012), leikkaussali
työskentelyn muuttaneet tähystyskirur
giset laitteet sekä potilaan tilan arvioin
tia suuresti helpottanut pulssioksimetri, 
joka mittaa veren happipitoisuutta sor
menpäästä:

Sehän tuli vasta tossa 80luvun lo
pussa. Siihen saakka tehoosastol
la potilaitten elvytykset, jotka joh
tu pikkuhiljaa kehittyvästä hapen
puutteesta, oli varsin tavallisia. Mut
ta sen jälkeen [...] se muuttu koko
naan. Pystyttii [...] ennakoimaan jo 
tunteja aikasemmin tilanteen huo
noneminen. (A3, 10)

Keskeisin haastateltavien esiin nostama 
yksittäinen kehityskulku on terveystek
nologioiden tietoteknistyminen. Lähes 
jokaisessa laitteessa on nykyään käyttö
järjestelmä ja työympäristöstä on tullut 
”näyttöpäätekokoelma”. Erityisesti po
tilaskertomusten tekeminen ja kuvan
taminen on muuttunut. Sähköiset poti
lastietojärjestelmät ja anestesiajärjestel
mät ovat korvanneet potilastietojen kä
sin kirjaamisen eikä fyysisiä röntgenku
via tai EKGliuskoja ole enää, vaan käy
tännössä kaikki kuvat katsotaan tietoko
neen näytöltä.

Haastateltavat kuvasivat myös miten 
terveysteknologiat ovat muuttuneet esi
neinä. Ensinnäkin ne ovat sulautuneet 
yhteen. Esimerkiksi potilasmonitoroin
ti vaati aiemmin monta erillistä välinet
tä, mutta nykyään työhön riittää yksi lai
te. Yhteensulautumisprosessin ohella 
laitteet ovat muuttuneet monimutkai
semmiksi, mutta myös potilaalle helläva
raisemmiksi. Lisäksi ne mittaavat enem
män ja tarkemmin erilaisia arvoja ja jopa 
analysoivat mittausten tuloksia ja ehdot
tavat hoitovaihtoehtoja. Tosin laitteiden 
ehdotuksiin on haastateltavien mukaan 
syytä suhtautua kriittisesti – päätöksen
tekijän tulee olla aina ihminen, ei kone.

”Se vaan raksuttaa sitä 
duuniaan” – teknologian edut

Tehoosastolla ja leikkaussalissa työs
kentely perustuu jatkuvaan etujen ja 
haittojen arviointiin: onko toimenpi
teestä enemmän hyötyä vai haittaa poti
laan kannalta? Näin ollen myös terveys
teknologioihin liittyvien hyvien ja huo
nojen puolien pohtiminen oli haastatel
taville luontevaa. Terveysteknologioiden 
merkittävimpänä etuna mainittiin nyky
aikaisen suomalaisen sairaalan teknolo
gisessa ytimessä tarjotun hoidon mah
dollistaminen: yhä vaikeammin sairaita 
ihmisiä voidaan hoitaa aiempaa paljon 
paremmin tuloksin. Teknologia on siis 

ensisijaisesti hyvien hoitotulosten mah
dollistaja. Edellä mainitun viilennyshoi
don lisäksi hoito on kehittynyt huimas
ti esimerkiksi sydäninfarktien kohdalla:

Sillo ku mä alotin, ni infarktipotilas 
oli sairaalassa vähintään 10 päivää, 
kaks viikkoo. Ja kuolleisuus saat
to olla sitten useita kymmeniä pro
sentteja riippuen siitä infarktista, et
tä [...] melkonen osa sydänpotilaista 
kuoli sillon. Nykysin se on aikamoi
nen harvinaisuus [...]. (A3, 10)

Toinen haastatteluissa esiin nostettu ter
veysteknologioiden etu on potilasturval
lisuuden lisääntyminen hoitotulosten pa
rantuessa ja toipumisaikojen lyhentyes
sä. Jälkimmäisestä hyvä esimerkki on 
tähystyskirurgisten menetelmien kehit
tyminen. Mitä vähemmän potilaaseen 
täytyy kajota ja mitä kudosystävällisem
min hoitotoimet onnistuvat, sitä turval
lisempaa toiminta on ja sitä nopeampaa 
on myös toipuminen.

Ne on turvallisempia potilaille. Se 
on ehkä kaikista paras mikä niissä 
on. Ja sitten myös se, että niilä saa
haan parempaa jälkee, saahaa pa
rempia leikkaustuloksia. Jos esmes 
ajatellaan sitä, et sä kolmella pienellä 
haavalla selviät tai se, että vedetään
kö sulta maha auki. (H2, 29)
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Turvallisuuteen liittyvänä etuna mainit
tiin myös se, että teknologia on teknolo
giaa. Laite voi olla ihmistä tarkempi, sil
le ei tapahdu inhimillisiä erehdyksiä, se 
ei unohda ja se tekee väsymättä mitä käs
ketään – mikä tosin edellyttää, että hoi
taja tai lääkäri on ensin tehnyt tarvitta
vat säädöt ja laitteet toimivat oikein. Tur
vallisuuteen liittyvät myös erilaiset tie
tojärjestelmien hälytystoiminnot ja ha
kuehdot, jotka mahdollistavat hoitopää
tösten kannalta merkittävien lääkkeisiin 
liittyvien tai muiden riskitietojen varoi
tukset. Nämä toiminnot ovat mahdollis
taneet esimerkiksi ongelmatilanteiden 
aiem paa nopeamman esilletulon.

Tiedonhallinta on keskeinen turvalli
suuteen vaikuttava osa tehoosastoilla ja 
leikkaussaleissa tehtävää työtä. Potilais
ta kerätään jatkuvasti erittäin paljon tie
toa, joka pitää pystyä ottamaan huomi
oon hoitopäätöksiä tehtäessä. Tässä ter
veysteknologiat ovat haastateltavien mu
kaan suureksi avuksi, kun valtavista tie
tomassoista on tullut helpommin hallit
tavia ja hahmotettavia.

Ku siihen menee potilaan luokse, ni 
yhellä silmäyksellä näkee [monitoril
ta], et missä mennään. Ei tartte sitä 
[...] jostain ruutupaperilta kattoo. Se 
on tosi helppo ja se on turvallinen
kin. Et ne trendimuutokset näkyy 
kyllä hyvin nätisti sieltä. Ja ne hälyt

tää sitte tarttumaan, et nyt tartteis 
tehä jotain jos näyttää menevän pie
leen. (A1, 4)

Ennen erilaisia tietojärjestelmiä potilai
ta koskevat tiedot kirjattiin käsin pape
rille, jolloin tieto oli siellä missä potilas
kansiot olivat. Tietojärjestelmien myö
tä potilastietoja voidaan tarkastella mil
tä tahansa tietokoneelta joka vain on yh
teydessä tietojärjestelmään. Näin tiedon 
saavutettavuuskin on aiempaa paljon pa
rempi. Lisäksi tietojärjestelmät mahdol
listavat esimerkiksi leikkaussalissa työs
kenteleville hoitajille seuraavan päivän 
leikkauksiin, käytettyihin menetelmiin 
ja potilaisiin etukäteen tutustumisen, 
mikä ei paperiaikaan onnistunut. Etukä
teisvalmistautumisen lisää siis paitsi po
tilasturvallisuutta, myös henkilökunnan 
ammattimaisuutta ja työturvallisuutta.

Erityisesti hoitajat puhuivat myös sii
tä, miten hoitotyön helpottuminen on ter
veysteknologian merkittävä etu. Hoita
jien työ on usein fyysisesti kuormittavaa, 
joten on ymmärrettävää että teknologian 
hyvänä puolena mainittiin monien ras
kaiden tehtävien keventyminen tai jo
pa kokonaan pois jääminen. Esimerkik
si tehoosastolla painehaavojen ehkäisy 
on tärkeä osa hoitajien työtä. Aiemmin 
hoitajat estivät painehaavoja syntymistä 
vaihtamalla potilaan asentoa jopa 16 ker
taa vuorokaudessa. Nykyään työn tekee 

erityinen pyöriväkennoinen ilmapatja, 
joten hoitajien ei tarvitse enää jatkuvasti 
käännellä potilaita.

”Aikasemmin oltiin siinä potilaan 
vierellä” – teknologian haitat

Terveysteknologian huomattavista 
eduista huolimatta haastateltavat pu
huivat paljon enemmän sen mukanaan 
tuomista haitoista. Syynä tähän voi ol
la se, että he toimivat ammateissa, jois
sa virheisiin ei juuri ole varaa ja kriitti
nen ajattelutapa on olennainen osa am
mattitaitoa, joten laitteiden ongelmiin 
kiinnitetään huomiota ja vaara ja virhe
tilanteet raportoidaan aina. Lisäksi tut
tuihin teknologioihin on yleensäkin ta
pana kiinnittää huomiota vain kun niissä 
on ongelmia: kun kaikki sujuu odotetus
ti, teknologiaa ei huomata sen enempää 
arkielämässä kuin sairaalassakaan (Wik
ström & Sätterlund Larsson 2004, 560).

Eniten haastateltavat kritisoivat työn 
tietoteknistymistä ja varsinkin erilaisia 
tietojärjestelmiä. He eivät pidä siitä, mi
ten tietohallinto on alkanut dominoida 
työskentelyä. Riskinä nähtiin, että ko
ko toiminnan perusfunktio eli potilai
den hoitaminen unohtuu ja hukkuu kai
ken tietotekniikan alle. Valaisevana esi
merkkinä kehityksestä mainittiin se, et
tä Suomen sairaaloissa on töissä enem
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män tietohallintopäälliköitä kuin sydän
lääkäreitä (HS 2005).

Mul on lääketieteellinen koulutus ja 
[...] mun tehtävä on arvioida se, et
tä minkälaista medisiinistä, lääke
tieteellistä hoitoa tää potilas tarvit
see. Ja sitten taas en ole luonteeltani 
mikään nörtti sillä tavoin, et jotenki 
suunnattomasti nauttisin siitä, et saa 
klikkailla hiirtä. (A4, 18)

Hoitajien ja lääkäreiden työajasta mer
kittävä osa menee siis tietokoneohjel
mien käyttämiseen. Ongelmalliseksi 
asian tekee se, että terveydenhoitoalal
le ei ole hakeuduttu ”ruudun katsomi
sen” toivossa, vaan aivan muista syistä. 
Lisäksi tietojärjestelmien käyttäminen 
ei (vielä) ole kaikilta osin yhtä toimiva 
kuin vanha paperisysteemi oli. Esimer
kiksi huomiomerkintöjen tekeminen ei 
käy koneella yhtä näppärästi kuin pape
rilla ja kynällä:

Tässä jokunen vuosi taaksepäin, 
kun anestesiakertomus täytettiin 
käsin, se oli tämmönen A3kokoi
nen lakana. [...] Tähän kertomuk
seen tavattiin sitten esimes punasel
la tussilla kirjata, et nyt on poikkeuk
sellisen hankala intubaatioanatomia, 
[...] jonka huomiotta jääminen voi ol
la jopa hengenvaarallinen asia. Tän 

tyyppisen tiedon [...] saatto kirjottaa 
isoin kissankokosin kirjaimin ja ku
katies vielä sitte ympyröidä punasel
la tussilla. [...] Saada tämä nyt sitten 
yhtä visuaalisesti näyttävästi näky
viin näihin sähköisiin järjestelmiin, 
nin se ei olekaan helppoa [...]. (A4, 
28–29)

Tietoteknistyminen näkyy myös konk
reettisesti työn teon käytännöissä: se 
ohjaa yhä vähäisempään potilaskontak
tiin. Tietojärjestelmien avulla esimer
kiksi anestesialääkäri voi saada tarvit
tavat tiedot ja tehdä päätökset näkemät
tä potilasta ollenkaan ennen leikkausta. 
Tällöin hän kohtaa potilaan ensimmäi
sen kerran leikkaussalissa, jossa ei juuri 
ehdi potilassuhdetta syntyä. Hoitohen
kilöstö voikin kokea toimivansa enem
män laitteiden kuin ihmisten kanssa.

Jotenkin semmonen [...] inhimilli
syys on kadonnu siitä toiminnasta, 
että se on semmmosta [...] jatkuvaa 
prosessia vaa se homma. Ja mä oon 
niiku yks kaikkien niitte muitten 
laitteiden joukossa siellä. Ja mä toi
von, että se potilas ei kärsi siitä. Että 
vaikka mä nyt näytän ihmiseltä siel
lä joukossa, ni välillä musta tuntuu, 
että mä vaan teen koneena koneiden 
joukossa hommia. (A6, 48)

Haastateltavat kuvasivat myös, miten tie
tokoneet on saatettu sijoittaa leikkaussa
lissa siten, että niillä työskennellessään 
joutuu olemaan kaukana tai jopa selin 
potilaaseen. Niinpä esimerkiksi leikka
usta seuraava hoitaja ei voi jutella hereillä 
olevan potilaan kanssa leikkauk sen ku
luessa, kuten ennen oli tapana. Ja vaikka 
tietokone sattuisikin olemaan keskuste
luetäisyydellä potilaasta hoitajan on kes
kityttävä leikkauksen kulun kirjaami
seen, jottei hän jää jälkeen työn aikatau
luista. Teknologiakeskeiset työkäytän
nöt eivät siis välttämättä edesauta poti
lassuhteen rakentumista.

Teknologisoitumisen myötä myös 
erilaiset yhteensopivuusongelmat ja stan
dardien puute ovat tulleet haastatelta
ville tutuiksi. Eri valmistajien laitteet, 
niiden ulkoasu, käyttöliittymät ja pai
nikkeet ovat keskenään erilaisia, vaik
ka kyseessä olisi samaan tehtävään tar
koitettu väline. Näin ollen tehoosasto
jen ja leikkaussalien henkilöstö joutuu 
hallitsemaan paitsi ylipäätään tarvitta
vien laitteiden käytön, myös yhden lait
teen kaikki eri versiot. Teknologista kir
javuutta ja sitä myöten haasteellisuutta 
tuottaa myös se, että sairaalan eri osas
tot hankkivat teknologioita itsenäisesti. 
Tästä seuraa se, että käytössä voi olla lu
kuisa määrä erimerkkisiä ja siten erilai
sia, pahimmillaan yhteen sopimattomia 
laitteita.
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Potilas on tämmösessä EKGvalvon
nassa ja sattuu, että se valvontalaite 
hyytyy. Ja sitten ei ookkaa kun jon
ku toisen valmistajan valvontalai
te, nin sitä kaapelia mikä on jo poti
laaseen valmiiks kiinnitettynä ei voi 
laittaa. Vaa sun täytyy vaihtaa [...] sii
hen toiseen laitteeseen sopiva kaape
li sitten. Et tällä tasolla niiku ollaa sii
nä. (A3, 26)

Pahimmillaan uusien ja vanhojen lait
teiden yhdistelmistä ei ole saanut niiden 
keräämiä tietoja ulos ajureiden puuttu
misen, yhteen sopimattomien kaapelei
den tai muun vastaavan syyn takia. Tä
mänkaltaiset ongelmat ovat kuitenkin jo 
harvinaisempia. Silti eritoten uudet tie
tojärjestelmät osaavat järjestää yllätyksiä 
ja hoitohenkilöstön on pakko olla koko 
ajan varuillaan pelkän yllätyksen mah
dollisuudenkin takia.

Terveysteknologioiden haittapuole
na mainittiin myös niiden alati lisään
tyvä monimutkaisuus, mistä seuraa yk
sittäisten työkäytäntöjen ja myös käy
täntöjen kenttien monimutkaistumis
ta (vrt. Heath, Luff & Sanchez Svensson 
2003, 81). Terveysteknologiat ovatkin 
käyneet lävitse saman monimutkaistu
misen prosessin kuin moni muukin tek
nologia. Tällöin laitteiden ensimmäiset 
versiot ovat usein olleet varsin yksinker
taisia, mutta niihin on pikkuhiljaa lisätty 

yhä uusia ominaisuuksia jolloin lopputu
loksena voi olla mutkikas, hankalakäyt
töinen ja jopa aiempaa hitaampi laite.

Sitten mitä uutta nää uudet laitteet 
on tuonu tullessaan on se, että enää
pä se kone ei lähdekään käyntiin sil
lä, et vääntää yhtä vipua. Vaan kun 
painaa onoffnappia, ni alkaa täm
mönen sisäisen tarkistuksen ketju. 
Eli menee minuuttitolkulla aikaa sii
nä, et kone tarkistaa erilaisia toimin
tamalleja. Ja tälläs[iä] ikäänku tur
vallisuuschecklistjärjestelmiä on 
tullut lisää. Ja kukaties tää on hyvä. 
Tai onkin tottakai hyvä. Ei synny va
hinkoa siitä, että jokin letkun pätkä 
olisi unohtunut. Toisaalt sit tän lait
teen käyttöönotto on pykälän verran 
hitaampaa ja monimutkaisempaa 
kuin sen aiemman koneen. (A4, 15)

Haastateltavat kertoivat laitteissa olevan 
myös ergonomisia ja käyttäjäystävällisyy
teen liittyvä ongelmia. Syynä tähän he pi
tivät sitä, ettei laitteiden ja järjestelmien 
valmistajien ei ole tarvinnut kiinnittää 
asiaan huomiota. Ensisijainen hankin
takriteeri kun on aina ollut se, miten lai
te tekee tehtävänsä, ei sen käyttömuka
vuus tai edes helppokäyttöisyys. Hoita
jien ja lääkäreiden on siis vain siedettä
vä hankalat työasennot ja laitteista joh
tuva tilanahtaus ja melu. Lisäksi heidän 

on (pakon edessä) kouluttauduttava jat
kuvasti, jotta monimutkaistuva ja lisään
tyvä teknologia pysyisi hallinnassa. Kai
kesta opettelusta huolimatta vaivana voi 
kuitenkin olla huoli siitä, osaako varmas
ti käyttää kaikkia mahdollisia laitteita 
niin hyvin, ettei potilasturvallisuus vaa
rannu. Tästä puolestaan seuraa lisästres
siä jo muutenkin vaativaan työhön.

Keskeisenä terveysteknologisena 
vaarana haastateltavat mainitsivat niistä 
liian riippuvaiseksi tulemisen. Erityisesti 
pisimpään työtään tehneet olivat huolis
saan siitä, että teknologioista riippumat
tomat lääkärin ja hoitajan taidot unohtu
vat, kun työn ”paremmin” tekevää tekno
logiaa on niin paljon tarjolla. Tuloksena 
voi olla tilanne, jossa ilman teknologi
aa ei pärjätäkään enää ollenkaan. Tämä 
on riski, koska laitteet voivat mennä rik
ki tai muuten voi tulla eteen tilanne, jos
sa välttämättöminä pidettyjä laiteitta ei 
olekaan käytettävissä. Tällöin ennen tek
nologian esiinmarssia opitut taidot ovat 
merkittävä etu.

Et nyt jos joutus palaamaan niihin 
vanhohi asioihi, nin eihän minulla 
ois mitään ongelmaa siinä, kun mi
nä oon käyny läpi sen kaiken. Mut
ta tuota, nuoremmilla varmaan, ne 
joutus opettelemaan uuden tavan te
hä työtä ihan alusta pitäen. (A1, 24)
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Ongelmallisena nähtiin myös liika luot
tamus laitteisiin: kaikki on hyvin kun ko
ne valvoo potilasta. Tuloksena voi kui
tenkin olla valheellinen turvallisuuden 
tunne. Lisäksi varsinkin tietokoneiden 
kyseessä ollessa saatetaan ajatella niiden 
tekevän ja osaavan enemmän kuin mitä 
todellisuudessa tapahtuu. Erityisen huo
lestuttavana pidettiin vian mahdollisuu
den unohtamista. Laitteessa kun voi olla 
toimintavirhe, vaikka se päällisin puolin 
tekisikin mitä pitää.

Eettiseltä kannalta tarkasteltuna 
haastateltavat pitivät ongelmallisena eri
toten sitä, että teknologia voi peittää po
tilaan näkyvistä – sekä metaforisesti että 
konkreettisesti. Jälkimmäisessä on kyse 
koneiden koosta ja määrästä, edellises
sä siitä, että teknologia voi viedä huo
mion pois potilaasta esimerkiksi moni
mutkaisuuttaan tai hankalakäyttöisyyt
tään. Vaarana onkin se, että potilaan si
jaan ryhdytään hoitamaan teknologiaa. 
Erityisen ongelmallista tämä on niissä ti
lanteissa, joissa teknologian kertoma ja 
potilaan vointi ovat ristiriidassa. Tekno
logiasta huolimatta potilaan olotila ja ul
koasu pitäisi ymmärtää ensisijaiseksi tie
donlähteeksi.

Et se pitää nähhä se ihminen. Jos esi
merkkinä sanoo, että meille tulee po
tilas. Osastolla on mitattu, että [...] 
tää korkeampi verenpaine on 40 ja 

50. Elikkä sehän on ihan jo sokissa, 
sehän pitäs melkeen elvyttää siinä ti
lanteessa. Ja ihminen sanoo, että an
takaa minä nyt syön ensin tämän aa
mupuuron enneku lähette viemään, 
niin sen ihmisen verenpaine ei todel
lakaan ole 40. Et siinä vaiheessa pitää 
tajuta, että tässä laitteessa on nyt joku 
vika. (H1, 29)

Erityisen haasteellisena terveysteknolo
gioiden tuottamana eettisenä ongelmana 
nähtiin sen tarjoama mahdollisuus hoi
taa liikaa. Käytettävissä olevat laitteet 
ja menetelmät mahdollistavat tilanteen, 
jossa potilas pystytään pitämään hen
gissä ja hoitamista jatkaa miltei loputto
miin, jolloin toiminta alkaa kääntyä jo 
itseään ja potilaan parasta vastaan (vrt. 
McGibbon & Peter 2008, 1142–1145). 
Hoidon rajoja joudutaan pohtimaan eri
tyisesti tehoosastolla, jossa kohtaavat 
edistyneimmät teknologiat ja sairaim
mat potilaat.

Jos hoitaahoitaahoitaa vaan, ni sehä 
on helppoo ku sen osaa. Eihä siin oo 
mitää ongelmia. Mut sitten [...] jos 
pyrkis sellasee hyvään hoitokäytän
töön, ni se ei tarkota sitä, et hoitaa
hoitaahoitaa. Vaan se tarkottaa sitä, 
et kriittisesti arvioidaan hoidon vai
kuttavuutta ja saavutettavaa hyötyä 
ja haittoja, näitä puntaroidaan. (A5, 
31)

”Teknologia on tässä selkeesti 
tämä renki” – taito ja 
teknologian oikea paikka

Terveysteknologioiden edut ja haitat 
määrittyvät hoitotyön käytännöissä ja 
käytäntöjen kentillä. Se, millä haitat pi
detään kurissa, on hoitajien ja lääkärei
den kokemusperustainen taito. Ilman 
taitoa teknologia on tyhjää, se ei mer
kitse mitään. Teknologian tuleekin ol
la aina taidolle alisteista, se on eräänlai
nen taidon jatke, jolla on vain välinear
vo. Näin ollen esimerkiksi potilaan lu
kemisen kyky on ensisijainen suhtees
sa teknologioi hin. Mitä taitavammasta, 
kokeneemmasta henkilöstä on kyse, sitä 
pienempi rooli teknologioilla on hänen 
jokapäiväisissä työkäytännöissään (vrt. 
Schubert 2007, 133–134; Rice 2010, 
294, 299).

Kyllähän nyt sitä käytännössä pystyy 
potilaan yleisanestesian melkeinpä 
[...] hoitamaan ilman mitään laittei
ta ja näkee, et se [potilas] jaksaa siinä 
aika hyvin. Ne on vaan niiku lisäapu
na siinä tavallaan, tämmösen muun 
havainnoinnin ohella. (A5, 25)

Haastateltavat ovatkin syystä ylpei
tä ammattitaidostaan ja myös teknolo
gioihin liittyvästä taidokkuudestaan. 
Tosin varsinkin nuorten, erikoistuvien 
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lääkäreiden mainittiin helposti innos
tuvan hiukan liikaakin erilaisista tekno
logisista ”tempuista”. Toisaalta innostus 
on ymmärrettävää, kun ajattelee minkä
laisista teknologisista taidoista on kysy
mys:

Ku ensimmäisen kerran laitto sen 
keuhkovaltimokatetrin paikalleen 
ja näki siitä ruudulta kuinka se sin
ne keuhkovaltimoon ui ja osas tulki
ta niitä painekäyriä [...], ni se oli sem
monen, et wau! (A2, 25)

Kokemuksen tuottaman taidokkuuden 
myötä teknologian kanssa toimimises
ta ja sen hallitsemisesta tulee itsestään 
selvä osa jokapäiväisiä työn käytäntöjä. 
Tällöin teknologiaan ei tarvitse kiinnit
tää juurikaan huomiota – kunhan se toi
mii odotetulla tavalla ja tekee mitä pitää
kin. Hyvä esimerkki pitkälle menneestä 
teknologian kanssa yhteen toimimisesta 
on eräiden hoitajien haastatteluissa mai
nitsema taito erottaa laitteiden tila niitä 
näkemättä, pelkkien äänien perusteella.

Siulla korva tottu siihen, että siitä 
kuulu se tietty ääni. Ja sitten ku se ää
ni muuttu, ni sie tiesit, et nyt on joku 
vika. Joko piuha on väärin tai tässä 
konees on joku vika. Että sit ei vält
tämättä tiedostanu, mutta sie havah

duit siihen, että se ääni on muuttu
nu. (H4, 31)

Lääkärien ja hoitajien näkökulmasta tai
to on siis ensisijainen teknologiaan näh
den. Asenne on sikälikin ymmärrettävä, 
että heidän on pärjättävä ilman teknolo
gioiden tukea, mikäli tarve niin vaatii. 
Vaikka erilaisiin virhetilanteisiin, pettä
viin laitteisiin ja muihin katastrofeihin 
pyritään varustautumaan etukäteen, ni
menomaan kokemuksen tuottama am
mattitaito on tilanteesta kunnialla sel
viämisessä avainasemassa.

Sä joudut sitte miettimään, että [...] 
mitä mä sitte teen jos hengityskone 
hajoo? No, sit mun täytyy tehdä tää 
homma jollai muulla tavalla. Mikä 
se on? Otanko mä sen Ambun [hen
gityspalje] sieltä vai puhallanko put
keen vai mitä mä teen? Se on koko 
kokemuksen ja harjottelun tulos, että 
sul on aina, niiku poliiseilla on, pää
suunnitelma, varasuunnitelma ja hä
täsuunnitelma. (A6, 62)

Mikä sitten on terveysteknologioiden 
rooli tehoosastolla ja leikkaussalissa? 
Minkälaisia merkityksiä teknologia saa 
toistuvissa, jokapäiväisissä työkäytän
nöissä? Ensinnäkin teknologiat, laitteet 
ja välineet mahdollistavat nykyaikai
sen tehohoidon ja leikkaustoiminnan. 

Ilmankin teknologioita pärjättäisiin jo
honkin pisteeseen asti, mutta on tilantei
ta, joissa vaikuttavaa hoitoa ei voi ilman 
uutta teknologiaa tarjota. Tällöin tekno
logia näyttäytyy hyvänä työkaverina, jo
ta ilman on vaikea pärjätä:

Mun suhde siihen teknologiaan, kyl
lähä mä luotan siihen. [...] Mä luotan 
siihe, et mitä se kertoo mulle, mitä 
mä nään sieltä, mitä se satur[aatio], 
mitkä on paineet, minkälainen puls
si, menikö asystolee vai menikö pra
dykardia, harvapulssiseks. [...] Et se
hä on hiton hyvä kaveri, emmä siinä 
yksin pärjäis. (A6, 56)

Teknologia on siis välttämätöntä, mut
ta se on kuitenkin renki, ei isäntä. Mo
net laitteet esimerkiksi tuottavat mitat
tavaa informaatiota, johon hoito voi pit
kälti perustua, mutta silti ihmisen, lääkä
rin täytyy aina tulkita tuotettu informaa
tio oikeiden hoitoratkaisujen tekemisek
si. Ilman hoitajia ja lääkäreitä hienoinkin 
teknologia on turhaa, koska yksinään 
laitteet eivät saa aikaan mitään. Tekno
logioista pitääkin osata katsoa ikään kuin 
ohitse. Toisin sanoen hoitotyön keskiös
sä eivät ole erilaiset laitteet, vaan potilas, 
jota teknologiat edustavat välittäessään 
hänen fysiologisesta tilastaan tietoa hoi
tohenkilöstön työn avuksi.
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Terveysteknologia parantamisen 
performanssin lavasteena

Terveysteknologioita voidaankin ajatella 
hoitotyön lavasteina, eräänlaisena taus
tana, joka kehystää ja tukee jokapäiväisiä 
työkäytäntöjä. Haastatteluissa tuli kui
tenkin ilmi riski, että lavaste vie huomi
on näyttelijöiltä. Alun lääkärisarjan koh
taus kuvaa juuri tällaista tilannetta. Yksi
kään lääkäri tai hoitaja ei seuraa potilas
ta, vaan valvontavastuu on sairaalasän
kyä ympäröivillä terveysteknologioilla. 
Teknologia on myös toiminnan alulle
panija, ihmisiä ilmaantuu näyttämölle 
vasta laitteen hälytettyä heidät paikalle 
ja silloinkin kaikkien katseet kiinnitty
vät hälyttävään laitteeseen, eivät elvytet
tävään potilaaseen.

Vaikka tvsarjat eivät (onneksi) ku
vaa todellista elämää, haastateltavat 
olivat huolissaan terveysteknologioi
den yhä kasvavasta roolista hoitotyös
sä. Teknologioiden jatkuva lisääntymi
nen, taukoamaton muutos, niiden voi
makas vaikutus työkäytäntöihin ja ym
päristöön nostavat väistämättä esiin ky
symyksen: päädytäänkö sairaaloissa toi
mimaan suhteessa lavasteisiin, ei toisiin 
näyttelijöihin?

Vastaus on ei, mikäli se on kiinni ter
veydenhoitoalan ammattilaisista. Viime 
kädessä hoitajien ja lääkäreiden taito on 
se, mikä pitää terveysteknologiat kuris

sa ja oikealla paikallaan – hoitotyön taus
talla, lavasteina, poissa tärkeämpien asi
oiden tieltä. Hyvä lavaste on sellainen, 
joka tukee esitystä, mutta ei peitä pää
osien esittäjiä näkyvistä sen paremmin 
fyysisesti (olemalla esimerkiksi liian iso) 
kuin henkisestikään (olemalla esiinty
jien keskittymistä häiritsevä). Teknolo
giat ovat välttämättömiä ja merkityksel
lisiä, mutta ne eivät saa koskaan vallata 
pääroolin esittäjän paikkaa.

Kun terveysteknologioita ajatellaan 
lavasteina, hoitamisen käytäntöjä voi
daan ajatella teatterimetaforan avulla. 
Hoitaminen on siis ikään kuin näytel
mä: leikkaussalissa on erilainen teatteri
seurue kuin tehoosastolla, hengitysva
jausta hoidetaan erilaisen käsikirjoituk
sen mukaan kuin munuaisten vajaatoi
mintaa, tulehtuneen umpisuolen poisto
leikkaus vaatii eri lavastuksen kuin lonk
kaproteesin asentaminen. Lisäksi on ai
na mahdollisuus improvisaatioon tilan
teen niin vaatiessa. Sairaalan teknologi
sessa ytimessä on siis käynnissä jatkuva 
parantamisen performanssi, jolla on tai
dokkaat esittäjät, lääke ja hoitotieteel
linen käsikirjoitus, teknologiset lavas
teet ja jokapäiväisissä työn käytännöis
sä hiou tunut koreografia.
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ViiTTEET

1. Käytän selkeyden ja sujuvuuden nimis-
sä yleiskäsitettä terveysteknologia (engl. health 
technology) kuvaamaan kaikkia niitä laitteita 
ja välineitä, joista artikkelissa on kyse ja jois-
ta haastatteluissa puhutaan. Muita mahdolli-
sia nimityksiä olisivat esimerkiksi lääkintälaite 
tai lääketieteellinen teknologia (medical tehc-
nology).
2. Tarkemmin teknologian merkityksellistämi-
sen teorioista ks. Uotinen 2005a, 45–59.
3. Tarkoitan teemahaastattelulla tässä haastat-
telua, joka pohjaa etukäteen suunniteltuun ai-
helistaan, mutta joka on muuten täysin vapaa. 
Näin ollen esimerkiksi aiheiden käsittelyjärjes-
tys ja se, miten paljon mistäkin aiheesta puhu-
taan, vaihtelee haastattelusta toiseen. 
4. Tutkimuksen toteutuksen edellytyksenä oli 
tutkimusluvan saaminen sairaalaan eettisel-
tä toimikunnalta. Sairaalaa pidetään yleises-
ti haasteellisena tutkimusympäristönä, jon-
ne on vaikea saada tutkimuslupia muuhun 
kuin lääke- ja hoitotieteelliseen tutkimukseen 
(Ådahl 2012, 207–208; Lämsä 2013, 29–33). 
Itse en kuitenkaan kohdannut vaikeuksia tutki-
musluvan saamisessa. Syynä tähän oli todennä-
köisesti se, etten yrittänyt saada lupaa osastoil-
la liikkumiseen ja potilaiden haastatteluun. 
Tutkimuseettiset pohdinnat ovat olleet keskei-
siä lävitse koko tutkimusprosessin haastatel-
tavien työn luonteen vuoksi. Aivan erityisesti 
olen joutunut harkitsemaan mitä haastatteluis-
sa esiin tullutta voin lopulta julkaista artikke-
lissa sekä sitä, minkälaisen kuvan tuotan haas-
tateltavistani ja sairaalatyöstä.
5. Haastattelujen tekoaikaan haastateltavien 
työpaikalla työskenteli 156 hoitajaa, 15 anes-
tesialääkäriä ja 6 lääkintävahtimestaria, joten 
henkilöstöryhmien kokonaismääriin verrattu-
na lääkärit ovat aineistossa yliedustettuja, hoi-
tajat voimakkaasti aliedustettuja ja lääkintä-
vahtimestarit asettuvat sille ja välille.

6. Etnografisessa litteraatiossa haastattelut pu-
retaan sanasta sanaan, itse puran aina myös 
haastattelijan puheet. Taukojen pituuksia tai 
muuta vastaavaa ei kuitenkaan merkitä. Ar-
tikkelin suorissa lainauksissa olen tarvittaessa 
hiukan sujuvoittanut haastattelupuhetta pois-
tamalla toistoa, täytesanoja ja äännähdyksiä. 
Merkitsevien sanojen poistot on merkitty suo-
riin lainauksiin hakasulkeilla ja kolmella pis-
teellä [...]. Anonyymiyden säilyttämiseksi tun-
nistamisen mahdollistavia seikkoja on poistet-
tu tai muutettu. Viittaan aineistoon seuraaval-
la tavalla: A = anestesialääkäri, H = hoitaja ja 
LVM = lääkintävahtimestari. Eri haastattelut 
erotetaan toisistaan ammattiryhmän haastatte-
lujärjestyksen mukaisella numerolla ja sivunu-
merointi viittaa litteraatiotulosteeseen.
7. Tutkimusaineiston muodostamisesta ks. Uo-
tinen 2005a, 80–81.
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